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Dalai Lama a susţinut joi că
nu vede nicio problemă în căsă-
toria între persoane de acelaşi sex
şi a condamnat homofobia.

"Dacă două persoane aflate
într-un cuplu consideră că le ajută
mai mult, că le mulţumeşte mai
mult şi sunt de acord, atunci nu
am nimic împotrivă", a spus lide-
rul spiritual într-un interviu acor-
dat celebrului jurnalist Larry
King. "Persecutările şi violenţele
nu sunt bune. Sunt încălcări ale
drepturilor omului", a adăugat li-
derul tibetan în exil, aflat în pre-
zent într-o vizită în Statele Unite.

Căsătoria între persoane de
acelaşi sex este din ce în ce mai
mult acceptată în lumea occiden-
tală şi în America Latină. Cu toate
acestea, nicio ţară cu majoritate
budistă nu o acceptă şi este o temă
dezbătută în mai multe ţări asia-
tice, între care Nepal, Taiwan sau
Vietnam.

Dalai Lama s-a întâlnit joi, la
Washington, cu aleşi din Congres,
după ce, pe 21 februarie, a fost

primit de preşedintele american,
Barack Obama, la Casa Albă.

Liderii comunişti îl numesc
pe Dalai Lama un "lup în blană
de oaie" şi îl acuză că foloseşte
violenţa pentru a obţine indepen-
denţa Tibetului. Dalai Lama a fost
primit ;i acum două săptămâni şi
de preşedintele Barack Obama,
în ciuda avertismentelor venite
din partea Chinei care vorbea de
o eventuală răcire a relaţiilor cu
Washingtonul.

“Take, Ianke ;i Cad]r” picteaz[ comedia 
uman[ `n culori vii

O parte din moa;tele celor 40 
de Mucenici se afl[ la Biserica

“Na;terea Maicii Domnului”

      Misao Okawa este oficial cea
mai b[tr]nă persoană din lume.
Ea a împlinit 116 ani pe 5 martie
;i a povestit presei nipone care
este secretul longevită\ii sale.
      Bătrâna, care s-a n[scut `n
Osaka, Japonia, spune că secretul
ei stă în odihna suficientă ;i în
alimenta\ia sănătoasă. A declarat
că a dormit întotdeauna cel pu\in
8 ore pe noapte, plus, ocazional,
câte o repriză de „mo\ăială” la
prânz. Odihna ;i relaxarea sunt
esen\iale, crede ea.
Femeia a mâncat foarte mult sushi
cu orez fiert ;i sos de vin ;i chiar
;i acum are grijă să aibă o
alimenta\ie echilibrată ;i respectă
cele trei mese zilnice.
      În ultimii 18 ani, Misao a

locuit într-un azil de bătrâni, iar
în iunie 2013 a fost declarată cea
mai bătrână persoană din lume,
după moartea lui Jireomon
Kimura, care a murit la 116 ani.
      Faptul că ambii de\inători ai
recordului sunt japonezi nu este
ceva nea;teptat. În această \ară
trăiesc foarte multe persoane care
au trecut de 100 de ani. În prezent,
282 de japonezi au împlinit deja
110 ani, conform datelor oficiale.
      Misao s-a căsătorit în 1919 ;i
î;i aminte;te cu plăcere de ziua
nun\ii. Bătrîna are trei copii,
dintre care doi încă trăiesc ;i se
pare că îi mo;tenesc longevitatea
– au 94, respectiv 92 de ani.
Bătrâna are 4 nepo\i ;i 6
strănepo\i.
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      Piesele de podoabă, fie că au un caracter pur estetic, fie şi un
caracter practic, sunt purtate, deopotrivă, atât de femei cât şi de
bărbaţi. Dacă pentru femei primordial este caracterul estetic,
pentru bărbaţi predominant este prestigiul, piesele fiind
deopotrivă însemne ale puterii şi simboluri ale frumuseţii.
      Pentru perioada neolitică şi eneolitică, podoabele sunt
realizate cu precădere din materii animaliere dure, respectiv os,
corn, colţi, dar şi din lut, piatră, scoică, mai rar din aur. Acestea
constau din coliere, pandantive, ace de păr, mărgele cusute pe

haine. Cele mai importante astfel de descoperiri provin din
contexte funerare când, alături de defunct, se depun inventare
funerare care reflectă statutul în societate, cu sau fără conotaţii
cultice. 
      Publicul sătmărean este invitat să admire o paletă largă de
podoabe şi accesorii vestimentare, datând din perioada neolitică
până în zilele noastre, piese aflate în patrimoniul Muzeului
Judeţean Satu Mare şi a Muzeului de Istorie şi Artă Zalău.
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Ziua Internaţională a Feme-
ii, sărbătorită pe 8 martie, a fost
mai întâi expresie a luptei femei-
lor muncitoare pentru dobân-
direa unor drepturi, ulterior o
sărbătoare a mamelor în ţările
din fostul bloc sovietic, fiind în
prezent un prilej de bucurie şi
răsfăţ pentru toate femeile.

Sărbătoarea de 8 Martie a
fost percepută mult timp drept
un moment în care erau afirma-
te drepturile sociale şi politice
ale femeilor, precum şi progre-
sele făcute în ceea ce le priveşte.

Apărută într-o vreme a ma-
rilor tulburări sociale, Ziua In-
ternaţională a Femeii s-a ales şi
cu moştenirea protestului
tradiţional şi a activismului po-
litic. 

Iubitorii de frumos pot vedea
bijuterii adev[rate la Muzeul Jude\ean 

Ziua Interna\ional[ 
a Femeii 
se s[rb[tore;te 
din anul 1910

Cea mai b[tr]n[ persoan[ din lume,
o japonez[ a împlinit în 5 martie 116 ani

Dalai Lama nu condamn[ c[s[toriile 
`ntre persoane de acela;i sex
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Inspira\ie cu buline “polka dots” 
pentru b[rba\i ;i femei
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Din volumul “Satu Mare, Stu-
dii și Comunicări”, seria istorie-
etnografie-artă, apărut în 2005-
2007, publicat de Muzeul Jude-
țean Satu Mare, am selectat un
text din capitolul  “Reminiscențe
ale instituției voievodale în Săt-
mar (sec. XVI-XIX)”, scris de
Bujor Dulgău.

Acest articol își propune câ-
teva deslușiri cu referire la voie-
vozii locali sătmăreni, dar nu în
mod izolat, ci într-un context is-
torio-geografic mai larg, ce in-
clude și zone limitrofe.

Istoriografia locală sătmăreană
poate prezenta un singur studiu pe
această temă, realizat de către profe-
sorul Victor D. Dragoș. Prin acest stu-
diu s-a descoperit că la începutul se-
colului al XVIII-lea erau circa 10-12
voievozi sătmăreni, identificați no-
minal sau doar semnalați cu dregă-
torii în fondurile arhiviste păstrate la
Direcțiile Județene Cluj și Bihor ale
Arhivelor Naționale. 

Voievozii sătmăreni sunt regăsi-
bili în cadrul conscripțiilor domenia-
le și ca martori audiați de către auto-
ritățile administrative și judecătorești
în anchetele generate de multiple li-
tigii de proprietate. 

Conscripțiile din 1566

Conscripția din 1566 a domeniu-
lui Ardud, consemnează mai multe
voievodate, fiecare grupând câte 3-
10 sate. Cea din Baia Mare (făcea par-
te din comitatul Sătmarului), confir-
mă existența a 2 voievozi, iar cel al
Țării Oașului a unui singur voievod.
În localitatea Gherța Mică găsim în
capul listei un jude-voievod, în Tarna
Mare 3 voievozi, iar în Turț un voie-
vod. 

Urbariile domeniului cetății Satu
Mare din anii 1569 și 1592 înscriu
alte 11 sate din Oaș, printre ele și satul
Bixad condus de un voievod. Într-un
document păstrat sub formă de trans-
umpt din anul 1747 se face trimitere
la voievodul Ioan din Sătmărel în anul
1588, pentru ca într-o scrisoare de
mărturie, din 2 februarie 1598 să fie
menționat voievodatul nobilului
Stephanus Reway din Mădăras.

Voievozii locali consemnați
în secolul al XVII-lea

Într-o scrisoare de hotărnicie din
13 aprilie 1609 apare numele lui Si-
mion Olah Waywoda ( Simion Vala-
hul), din Tătărești ca membru al co-
misiei de rectificare a vechilor semne
de hotar dintre posesiunile orașului
Satu Mare și satele învecinate. În ace-
lași context figurează și Georgius Li-
hor Waywoda din Gerăușa, iar în
1635 Ioannes Moldovan Waywoda al
ilustrului domn Sigismund Prepos-
tvary din Homorodu de Jos. În 1640
acest voievod apare în calitate de co-
lon al aceluiași stăpân, semn că a de-
căzut din punct de vedere a statutului
social. 

Voievozii menționați în 
secolul al XVIII-lea

Secolul al XVIII-lea abundă în in-
formații legate de voievozii locali săt-
măreni, alții decât cei identificați de
profesorul Victor D. Dragoș. Cu pri-
lejul diverselor interogatorii luate su-
pușilor orașului Satu Mare, apar prin-
tre martori și câțiva voievozi< Petru
Pop din Tătărești în 1715, Mihai Pop
în 1769 și Ioan Suciu din Rușeni în
1775. 

Urbariile și conscripțiile satelor
din Țara Oașului înscriau în categoria
supușilor în mod constant și o serie
de voievozi< Filip Fătul (Phillipus Fa-
tyu) și Teodor Turțeanu (Theodorus
Turczy) din Gherța Mică în 1723, Ia-
cob Paul (Jacobus Pal) - voievod în
satul Comlăușa în 1723, Georgius
Molnar -voievodul lui Gabriel Pereny
din Turț în 1725, Teodor Mărcuș
(Theodoricus Markus) voievodul
contelui Emeric Pereny din Batarci
1725 și Petrus Kiss -voievodul baro-
nului Paul Pereny din Batarci tot în
1725, Petru Păncuța (Pankucza)- vo-

ievodul baronului Andrei Pereny din
Tarna Mare în 1725 și Simion Ivacico
(Ivacsko)- voievodul baronului Sigis-
mund Pereny din Tarna Mare tot din
1725. 

Ultimul voievod depistat în do-
cumentele cercetate datează din anul
1822, un anume Imbre Rakos, din sa-
tul Racșa, menționat ca fiind “voie-
vodul stăpânului din satul Vama”. 

Locul și rolul voievozilor în
cadrul comunităților sociale
locale

Voievodate și voievozi întâlnim
doar în districtele și zonele locuite
masiv de români, fiind o instituție și
o dregătorie tipic românească. Îi vom
întâlni aşadar, pe marile domenii al-
cătuite din sate locuite compact de
către români. 

Mare parte a voievozilor erau per-
soane nobile, făcând parte din cate-
goria nobilimii condiționare. Voie-
vodatele cuprindeau mai multe sate,
de regulă între 3-10 sate. Statutul lor
privilegiat era recunoscut doar în cu-

prinsul domeniului. De exemplu vo-
ievozii bihoreni din Urviş, Suplac şi
Borod erau nobili în secolele XV-XVI,
având printre altele şi atribuţiuni de
judecată. Voievodul din Vintere
obţinuse încă din 1349, dreptul de a
ţine un preot român spre a grăi po-
pularea localităţii cu forţe de muncă.
În secolul al XVI-lea familia voievo-
dului din Vintere a fost ridicată în
rândul nobilimii. Voievozii erau re-
cunoscuţi sau confirmaţi de st[pânii
feudali, cum era cazul celora din dis-
trictul Hălmagiului. Voievodul din
Cărand (comitatul Bihor, azi în ju-
deţul Arad) avea dreptul de a ţine târg
o dată pe an. În veacul al XVI-lea vo-
ievozii arădeni de la Beşteni, Boftei,
Tăgădău, Archiş şi Hălăliş aveau obli-
gaţii militare faţă de cetatea din Ora-
dea. După anul 1600 voievozii biho-
reni dispar, probabil sunt înnobilaţi,
locul lor fiind luat de crainici.  

Voievozii îndeplineau în general
atribuții administrative, fiscale, judi-
ciare și militare. Amintim voievodul
Simion Valahul (Olah), din Tătărești
era în 1609 slujbaș cu socotelile sau
oficiali ad rationem sua majestatis.
Nobilul voievod Georgius Pop (Pap)
din Mădăras măturisea în 1769 că a
deţinut dregătoria ani în şir în pe-
rioada 1757-1764. El avea datoria de
a mâna turmele de porci ale stăpânirii
la ghindat în pădure imediat ce se ri-
dica opreliștea și tot el trebuia să an-
gajeze simbriași pe lângă porcari.

În secolul al XVIII-lea, 
voievozii sunt înglobați 
în categoria supușilor

Am putut constata, din con-
scripţiile consultate, prezența a câte
2-3 voievozi într-un sat, cu deosebire
în satele din Ţara Oaşului. Acest lucru
poate fi explicat doar prin faptul că
fiecare stăpân avea voievod propriu.
În secolul al XVIII-lea, voievozii sunt
înglobați în categoria supușilor, nici-
decum nu mai fac parte din rândurile
nobilimii, dar nu îndeplinesc obligaţii
similare cu ale iobagilor. Ei benefi-
ciază de scutiri, treptat atribuţiile lor
vor fi preluate de către juzi. Un timp
juzii chiar strângeau dările cu ajutorul
voievozilor. Nu e de mirare că în une-
le cazuri vom întâlni juzi-voievozi,
ca de exemplu pe domeniul Şimleului
în 1658. 

Chiar dacă ultimii voievozi sunt
atestaţi în deceniul al treilea al seco-
lului al XIX-lea putem conchide că,
începând cu a doua jumătate a seco-
lului al XVIII-lea voievozii încep să
dispară treptat, semn că instituţia e
în destrămare. De acum încolo do-
cumentele consemnează în fruntea
comunităţilor locale prezenţa juzilor
săteşti şi a altor dregători.

Un lucru rămâne cert, dăinuirea
îndelungată a voievodatelor, vitalita-
tea și capacitatea de rezistență a aces-
tor structuri autohtone sunt nepre-
țuite mărturii ale trăiniciei formelor
organizaționale băștinașe și ale ca-
racterului etnic preponderent româ-
nesc.

A consemnat Denisa Ter\an
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Închegarea coaliției grupărilor libe-
rale “Coaliția de la Mazar-Parșa” din luna
martie 1875 (după numele musulman al
englezului Stephen Bartlett Lukeman în
casa căruia a avut loc prima consfătuire),
a pus bazele Partidului Liberal (mai târziu
Partidul Național Liberal). Partidul al că-
rui nucleu l-a format gruparea liberală-
radicală constituită în 1861 și căruia i s-
au aliat liberali din jurul lui Mihail Ko-
gălniceanu se consolidează definitiv în
timpul guvernării liberale din perioada
1876-1888 (cea mai lungă guvernare de
partid din istoria Regatului României),
devenind cel mai puternic partid politic
din țară și cel mai mult timp la guvernare
(1867-1868, 1876-1888, 1895-1899,
1901-1904, 1907-1910, 1914-1917, 1918,
1922-1926, 1927, 1933-1937). Cu o bază
socială extrem de diversă și având în
frunte reprezentanți ai familiei Brătianu,
(cu excepția anilor 1892-1908 și 1930-
1933), PNL-ul va juca un rol determinant
în cristalizarea, consolidarea și moder-
nizarea structurilor social-economice și
politice ale societății românești și pro-
clamarea independenței de stat a Româ-
niei (1877-1878) iar în anii primului răz-
boi mondial în pregătirea diplomatică și
politică a înfăptuirii Marii Uniri (1918),
după aceea mai ales în răstimpul guver-
nării (1922-1926) va avea un rol însemnat
în punerea bazelor noilor structuri ale
statului român și ale noului regim so-
cial-politic. De-a lungul istoriei sale PNL
cunoaște mai ales între 1880 și 1908 nu-
meroase frământări în sânul lui, mani-
festându-se mai multe dizidențe (grupa-
rea liberalilor radicali - C.A.Rosetti> gru-
parea liberalilor de stânga- P.S Aurelian>
gruparea liberalilor tineri- OCULTA).
După 1930 partidul traversează iarăși o
perioadă de temeri și frământări, soldate
cu crearea unor grupări politice (Gru-
parea liberalilor “bătrâni” – I.G Duc, gru-
parea liberalilor tineri- Gheorghe Tătă-
rescu și gruparea liberalilor “georgiști”-
G. Brătianu). Interzis în 30 martie 1938
în urma decretului regal de dizolvare a
partidelor politice de către Regele Carol
al II-lea, partidul continuă să activeze
prin liderii săi până în anul 1944. P.N.L
își reia activitatea în 1989. P.N.L a făcut
parte prin trei reprezentanți ai săi din
Consiliul Provizoriu de Uniune Națio-
nală- C.P.U.N. Printre membrii fondatori
ai Convenției Naționale pentru instau-
rarea Democrației - C.N.I.D (decembrie
1990), din care s-a retras în luna aprilie
1992.

(va urma)
Sar Mihai

Secretar Ag.Șef Principal (R)
Mureșan Traian 

Se împlinesc 139 de
ani de la înfiin\area

celui mai vechi partid
din România< PNL

ISTORIE
Secolul al XVIII-lea abundă în informații legate de voievozii locali

sătmăreni, alții decât cei identificați de profesorul Victor D. Dragoș.
Cu prilejul diverselor interogatorii luate supușilor orașului Satu Mare,
apar printre martori și câțiva voievozi< Petru Pop din Tătărești în
1715, Mihai Pop în 1769 și Ioan Suciu din Rușeni în 1775. 

Voievozii îndeplineau în general atribuții administrative, fiscale, 
judiciare și militare

În Comitatul S[tmarului existau 
peste 12 voievozi în secolul XVIII
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EVENIMENT
În 1910, cea de-a doua Conferinţă Internaţională a Femeilor Muncitoare

s-a ţinut la Copenhaga. O femeie pe nume Clara Zetkin, lidera organizaţiei
femeilor din Partidul Social Democrat din Germania, a adus în discuţie
ideea de a stabili o Zi Internaţională a Femeii, o sărbătoare care să fie mar-
cată în aceeaşi zi în toate ţările, în sprijinul luptei femeilor pentru drepturile
lor.

Egipt este ţara arabă cu cele mai rele
condiţii în ceea ce priveşte drepturile fe-
meilor, potrivit unui sondaj recent.

Hărțuirea sexuală, practicarea muti-
lării genitale, răspândirea grupurilor isla-
miste radicalizate, promulgarea unor legi
discriminatorii și realitatea tot mai în-
grijorătoare a traficului de persoane au
făcut ca Egiptul să fie văzut drept țara în
care este cel mai dificil să fii femeie, po-
trivit sondajului realizat de Thomson
Reuters Foundation, citat de BBC.

99% din femeile din Egipt
sunt h[r\uite sexual

În Egipt există localităţi întregi, în
apropierea capitalei, a căror economie se
bazează exclusiv pe traficul de carne vie
şi pe căsătoriile de convenienţă (o formă
de prostituție islamică), spune Zahra
Radwan, reprezentant al ONG-ului Glo-

bal Fund for Women. Totuşi factorul care
a determinat plasarea Egiptului pe ulti-
mul loc în ceea ce priveşte condiţia şi
drepturile femeilor nu a fost traficul, ci
hărțuirea sexuală. Un raport ONU, din
aprilie, releva faptul că 99,3% dintre fe-
mei şi fete, în Egipt, au fost obiectul unei
hărţuiri sexuale, cel puţin o dată. Hărţui-
rea sexuală afectează femeile egiptene in-
diferent de vârstă, poziţie economică sau
socială, stare civilă sau alte aspecte, po-
trivit lui Noora Flinkman de la grupul
HarassMap.

Irakiencele o duc mai r[u 
ca pe vremea lui Saddam

Irak este altă ţară în care condiţiile
de viaţă ale femeilor sunt rele, fiind a do-
ua în acest clasament, după Egipt, urmată
de Arabia Saudită, Siria şi Yemen. Potrivit
sondajului, Irakul este mai periculos

acum, pentru femei, decât era pe vremea
lui Saddam Hussein. Arabia Saudită are
deficienţe la capitolul implicării femeilor
în viaţa politică, la cel al discriminării la
locul de muncă, la cel al libertăţii de cir-
culaţie şi în ceea ce priveşte drepturile la
proprietate. Însă, Irak a obţinut rezultate
mai bune decât multe alte ţări arabe în
ceea ce priveşte accesul la educaţie şi la
serviciile medicale, drepturile în ceea ce
priveşte reproducerea şi violenţa de gen.

La polul opus se află Insulele Como-
ros, unde 20% dintre femei ocupă poziţii
ministeriale, urmate de Oman, Kuwait,
Iordania şi Qatar.

La studiu au participat mai bine de
330 de experţi din 22 de ţări arabe, ex-
perţi cărora li s-a cerut să evalueze as-
pecte precum violenţa împotriva femei-
lor, drepturile lor în ceea ce priveşte re-
producerea, tratamentul pe care îl pri-
mesc în cadrul familiei şi rolul acestora
în viaţa politică şi în economie.

Ziua Internaţională a Femeii,
sărbătorită pe 8 martie, a fost mai
întâi expresie a luptei femeilor
muncitoare pentru dobândirea
unor drepturi, ulterior o sărbă-
toare a mamelor în ţările din fos-
tul bloc sovietic, fiind în prezent
un prilej de bucurie şi răsfăţ pen-
tru toate femeile.

În prezent o zi a bucuriei pentru toa-
te femeile, care primesc flori şi diferite
cadouri, sărbătoarea de 8 Martie a fost
percepută mult timp drept un moment
în care erau afirmate drepturile sociale
şi politice ale femeilor, precum şi pro-
gresele făcute în ceea ce le priveşte, scrie
Mediafax.

Expresie a protestelor 
socialiste

Apărută într-o vreme a marilor tul-
burări sociale, Ziua Internaţională a Fe-
meii s-a ales şi cu moştenirea protestului
tradiţional şi a activismului politic. În
anii de dinainte de 1910, destul de multe
femei din ţările dezvoltate industrial
munceau. Slujbele lor, majoritatea în do-
meniul textilelor şi al serviciilor casnice,
erau însă supuse discriminării sexuale
şi erau plătite mult mai prost decât cele
ale bărbaţilor. Au apărut organizaţiile
sindicale, iar de aici până la revoltele in-
dustriale n-a mai fost decât un pas.

În SUA, opresiunea şi discriminarea
fac ca femeile să devină tot mai implicate
în campanii pentru a determina o schim-
bare. În 1908, 15.000 de femei au mani-
festat la New York cerând un program
de muncă mai scurt, salarii mai bune şi
drept de vot.

Un an mai târziu, în urma unei de-
claraţii a Partidului Socialist din Ame-
rica, prima Zi Naţională a Femeii a fost
sărbătorită în SUA pe 28 februarie. Fe-
meile americane au continuat să mar-
cheze această sărbătoare în ultima du-
minică din februarie până în 1913.

În 1910, cea de-a doua Conferinţă
Internaţională a Femeilor Muncitoare s-
a ţinut la Copenhaga. O femeie pe nume
Clara Zetkin, lidera organizaţiei femeilor

din Partidul Social Democrat din Ger-
mania, a adus în discuţie ideea de a sta-
bili o Zi Internaţională a Femeii, o săr-

bătoare care să fie marcată în aceeaşi zi
în toate ţările, în sprijinul luptei femeilor
pentru drepturile lor. Cele peste 100 de

femei din 17 ţări care au participat la
conferinţă, reprezentând sindicate, par-
tide socialiste, cluburi de femei angajate
şi incluzându-le pe primele trei femei
alese în Parlamentul Finlandei, au apro-
bat în unanimitate ideea lansată de Clara
Zetkin.

Astfel, în urmă cu 100 de ani, pe 19
martie 1911, a fost sărbătorită prima Zi
Internaţională a Femeii, în Austria, Da-
nemarca, Germania şi Elveţia. Peste un
milion de femei şi bărbaţi au participat
în această zi la manifestaţii pentru ca fe-
meilor să li se acorde drepturi legate de
muncă, dreptul la vot, educaţie şi de a
deţine funcţii publice.

Cu toate acestea, la mai puţin de o
săptămână, pe 25 martie 1911, a izbucnit
incendiul de la fabrica de textile Triangle
Shirtwaist, din New York, în care şi-au
pierdut viaţa peste 140 de femei, multe
dintre ele fiind imigrante de origine
evreiască sau italiană şi având vârste cu-
prinse între 16 şi 23 de ani. Acest acci-
dent a atras atenţia asupra condiţiilor de
muncă şi a dus la îmbunătăţirea legi-
slaţiei americane în domeniu.

Manifestaţiile din Rusia

În zorii Primului Război Mondial,
în timpul campaniilor pentru pace, ru-
soaicele au sărbătorit pentru prima dată
Ziua Internaţională a Femeii în ultima
duminică din februarie 1913. În acelaşi
an, după consultări şi discuţii, Ziua In-
ternaţională a Femeii a fost mutată pe
data de 8 martie. În 1914, femeile din
întreaga Europă au manifestat împotriva
războiului şi pentru solidaritate între fe-
mei.

În 1917, în ultima duminică a lunii
februarie, femeile din Rusia au declanşat
o grevă pentru "pâine şi pace", după ce
peste 2 milioane de soldaţi ruşi şi-au
pierdut viaţa în timpul războiului. Aceas-
tă grevă s-a dovedit a fi prima etapă a
Revoluţiei bolşevice, iar patru zile mai
târziu, ţarul a fost forţat să abdice. Gu-
vernul provizoriu a acordat femeilor
dreptul la vot. Greva a început pe 23 fe-
bruarie după calendarul iulian, ceea ce
reprezintă ziua de 8 martie după calen-
darul gregorian, care este cel mai răs-
pândit.

În urma Revoluţiei din octombrie
1917, bolşevica Alexandra Kollontai l-a
convins pe Lenin să oficializeze Ziua In-
ternaţională a Femeii în Uniunea Sovie-
tică.

O recunoaştere universală

De la apariţia ei în cadrul mişcării
socialiste, Ziua Internaţională a Femeii
a căpătat tot mai multă recunoaştere de
la an la an, ajungând să fie sărbătorită în
ţările dezvoltate şi cele în curs de dez-
voltare deopotrivă.

1975 a fost declarat "Anul Internaţio-
nal al Femeii" de Organizaţia Naţiunilor
Unite (ONU). Începând cu acest an, Zi-
ua Internaţională a Femeilor a fost adop-
tată de multe dintre guvernele ţărilor ca-
re până atunci nici nu aflaseră de exis-
tenţa ei.

Multe s-au întâmplat de-a lungul
timpului de Ziua Femeii, unul dintre lu-
crurile spectaculoase petrecându-se în
Iran, în 1982, când femeile au recurs la
unul dintre cele mai curajoase gesturi
ale existenţei lor< şi-au dat la o parte, în-
treaga zi, vălul care le acoperea faţa.

În prezent, Ziua Femeii, popularizată
mai mult ca "Ziua Mamei" în perioada
comunistă, este o sărbătoare oficială în
Afganistan, Armenia, Azerbaidjan, Be-
larus, Burkina Faso, Cambodgia, China,
Cuba, Georgia, Guinea-Bissau, Eritrea,
Kazahstan, Kârgâzstan, Laos, Madagas-
car, Republica Moldova, Mongolia,
Muntenegru, Nepal, Rusia, Tadjikistan,
Turkmenistan, Uganda, Ucraina, Uzbe-
kistan, Vietnam şi Zambia. Pe de altă
parte, este sărbătorită, fără a fi o sărbă-
toare oficială, în ţări precum Croaţia,
Serbia, Bulgaria, România şi Letonia.

În această zi se obişnuieşte ca băr-
baţii să dăruiască flori şi mici cadouri
femeilor din viaţa lor - soţiilor, iubitelor,
mamelor, fiicelor şi colegelor. În Româ-
nia şi Bulgaria, se păstrează obiceiurile
de dinainte de căderea comunismului,
când, de 8 martie, de Ziua Mamei, copiii
făceau cadouri mamelor, bunicilor, în-
văţătoarelor şi profesoarelor.

În România, Ziua Mamei a fost în
schimb declarată sărbătoare publică în-
cepând din 2010 şi este sărbătorită în
prima duminică a lunii mai.

Afi; care anun\[ manifest[ri de Ziua Femeii `n Germania, 8 martie 1914

Solda\i egipteni brutaliz]nd
o femeie `n Cairo

Egipt este \ara cu cele mai rele condi\ii pentru femei

Ziua Interna\ional[ a Femeii 
se s[rb[tore;te din anul 1910
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RELIGIE
Un fapt inedit, care trebuie reliefat, este aducerea din Cetatea

Ierusalimului, pe lângă alte Moaşte şi odoare de mare preţ ale
creştinătăţii, în anul 2005, la biserica “Naşterea Maicii Domnu-
lui”, din Cartierul Soarelui (Satu Mare), prin grija deosebită a
preotului Coriolan Nastai, a unor părticele din trupurile Sfinţilor
40 de Mucenici din Sevastia.

“Noi suntem creştini şi pentru
Domnul Iisus Hristos suntem
pregătiţi a ne jertfi şi a muri”

Sfinţii 40 de Mucenici (+320), origi-
nari din ţinutul Capadociei, au trăit şi au
suferit moarte martirică pentru dragos-
tea şi credinţa în Hristos, pe timpul dom-
niei împăratului persecutor Liciniu (308-
324). Aceştia erau soldaţi în armata Im-
periului Roman, avându-l ca şi condu-
cător pe Agricola, o persoană de neam
păgân. Totodată erau ostaşi credincioşi
ai Împăratului Ceresc, Iisus Hristos. Ei
îşi desfăşurau activitatea în cetatea Se-
vastiei din Armenia. Când Agricola a
aflat că sunt creştini, a ordonat ca toţi să
fie aduşi în faţa lui spre judecată. Văzân-
du-i, le-a spus< “Cum v-aţi arătat ascul-
tători către mai-marii voştri în războaie,
aşa să ascultaţi şi acum porunca împă-
ratului, aducând jertfă zeilor”. La acest
îndemn, Chirion, căpetenia celor 40, un
bărbat demn şi iscusit în cunoaşterea
Sfintei Scripturi, a răspuns în numele tu-
turor< “Cum am luptat şi i-am biruit pe
vrăjmaşi pentru împăratul pământesc,
tot aşa vom lupta şi pentru împăratul ce-
resc, împotriva vrăjmaşilor Lui. Noi sun-
tem creştini şi pentru Domnul Iisus Hris-
tos suntem pregătiţi a ne jertfi şi a muri”.
Datorită acestei atitudini ferme, ei au fost
închişi, în speranţa că se vor răzgândi.
Acolo, în închisoare, ei s-au rugat fier-
binte Mântuitorului Hristos spre a-i în-
tări pentru mărturisirea cea adevărată.
Având ajutorul, mângâierea şi puterea
Domnului, Care îi asigurase că “cel ce
crede în El, chiar de va muri, va fi viu, fi-
indcă numai cel ce va răbda până la
sfârşit, acela se va mântui”, toate amăgi-
rile, promisiunile deşarte şi ameninţările
păgânilor nu au reuşit să le zdruncine
credinţa puternică în Dumnezeu. 
După o scurtă perioadă de timp, în Se-
vastia a sosit Lizie, un mare conducător
de armată, renumit pentru cruzimea sa
manifestată la adresa creştinilor. Acesta
a făcut presiune asupra celor 40 de băr-
baţi spre a-i determina să se închine ido-
lilor, dar s-a lovit ca de un zid de aceeaşi
credinţă nestrămutată din partea lor. În
aceste circumstanţe, ei au fost condam-
naţi la moarte prin îngheţare. În toiul
iernii, pe un ger cumplit, au fost dezbră-
caţi şi obligaţi să intre într-un lac aproape
îngheţat, iar pe mal au fost rânduiţi ostaşi
spre pază, ca nu cumva să fugă careva.
În loc să se gândească la evadare, ei se
rugau Domnului să le dea în continuare
putere şi răbdare. Unii strigau< “Iute este
gerul şi rece este gheaţa”, iar alţii răspun-
deau< “Dulce este Raiul şi fierbinte este
dragostea de Dumnezeu”, îmbărbătân-
du-se reciproc. Pe ţărm se găsea o baie
cu apă caldă, pentru ca cei ce se vor le-
păda de Dumnezeu să poată scăpa de
moarte. Un soldat dintre cei 40, slăbind
în credinţă din cauza chinurilor, a de-
zertat, a intrat în baia respectivă, dar cum
a deschis uşa încăperii a murit, fiindcă
Duhul Sfânt Se depărtase de la el. Pe la
miezul nopţii, o rază dumnezeiască s-a
revărsat din cer, a topit gheaţa, încălzin-
du-i pe Mucenici. Imediat după aceea,
au coborât din înaltul cerului 40 de cu-
nuni strălucitoare, aşezându-se în mod
miraculos deasupra capetelor ostaşilor
lui Hristos, asemenea unor coroane îm-
părăteşti. Erau cununile de biruinţă a
vieţii asupra morţii, cununile muceniciei
pentru Hristos. O cunună plutea, ne-
având loc să se aşeze, pentru că unul din-
tre ei se lepădase. Atunci, un soldat care
stătea de pază în jurul lacului, văzând-o,
a strigat< “Şi eu sunt creştin”. Dezbrăcân-

du-se, s-a aruncat de bunăvoie în apă,
iar cununa a venit deasupra capului său.
Dimineaţa au fost găsiţi rugându-se> au
fost scoşi vii din lac şi li s-au zdrobit flu-
ierele picioarelor cu ciocane grele şi apoi
trupurile Sfinţilor Mucenici au fost arse,
iar cenuşa lor aruncată în apă. (Vezi Pro-
loagele, vol. II, Ed. Bunavestire, Bacău,
1995, p. 568> Arhim. Cleopa Ilie, Predici
la praznice împărăteşti şi la Sfinţi de peste
an, Ed. Episcopiei Romanului, 1996, pp.
375-379).

Astfel, şi-au dat sufletele în mâinile
Împăratului lor Hristos. Au murit pentru
viaţa pământească, înviind pentru viaţa
cerească, arătându-ne că moartea nu este
doar un sfârşit, ci şi un început< un înce-
put al fericirii veşnice. Puţinele rămăşiţe
din Moaştele lor au fost adunate cu mare
evlavie şi duse într-o biserică spre cin-
stire, cum ceruseră chiar Sfinţii înainte
de a pleca pe calea veşniciei. Iată de ce,
trebuie să ne considerăm binecuvântaţi
de Dumnezeu, că din puţinele oseminte
rămase din trupurile lor pământeşti, câ-
teva se găsesc şi în municipiul Satu Mare,
şi anume în biserica ortodoxă “Naşterea
Maicii Domnului”, semn că judeţul nos-
tru şi-a dobândit 40 de ocrotitori şi mij-
locitori prin rugăciune către Dumnezeu.

Cultul Sfinţilor 40 de 
Mucenici în tradiţia 
poporului român

În ţara noastră, Sfinţii 40 de Mucenici
se bucură de o mare preţuire din partea
credincioşilor, cu toate că sărbătoarea nu
se mai ţine cu solemnitatea de altădată.
Însă, ar fi bine să nu uităm de cei care şi-
au apărat credinţa în Hristos cu preţul
vieţii lor, contribuind şi ei la menţinerea
nealterată a acestei credinţe drepte până

azi. Ziua de 9 Martie ar trebui scoasă în
evidenţă, mai ales că, prin voia lui Dum-
nezeu, părticele din Sfintele lor Moaşte
se găsesc şi în părţile noastre, având po-
sibilitatea de a veni şi de a închina înain-
tea lor, rugându-i pe Sfinţii Mucenici să
ne poarte cererile până înaintea tronului
dumnezeiesc, aducând împlinirea do-
rinţelor noastre de bine. În unele părţi
ale ţării, de ziua lor credincioşii duc la
biserică 40 de colaci în formă de 8, după
numărul Mucenicilor, colăcei care poartă
chiar numele de “sfinţi” sau “mucenici”,
simbolizând cele 40 de cununi coborâte
din cer pentru credinţa şi răbdarea lor.
Sunt făcuţi din pâine dulce şi în formă
de “8”, pentru că acest număr sugerează
veşnicia şi dulceaţa vieţii viitoare. După
ce sunt sfinţiţi de către preot, colăceii
sunt împărţiţi persoanelor sărace, drept
pomană pentru sufletele morţilor. 

În ziua de 40 de Sfinţi, afirmă Simion
Florea Marian în celebra sa lucrare “Săr-
bătorile la români”, după tradiţia popu-
lară, pământul începe a se dezgheţa.
Numiţi pe alocuri şi “Moşi”, cei 40 de
Mucenici se caracterizează prin bunătate,
ei bătând cu “botele” sau cu ciocanele în
pământ, pentru ca acesta să se dezgheţe,
să înceteze gerul, să iasă căldura şi să
crească iarba, semne că primăvara a sosit.
Ca atare, înainte cu câteva zile gospodarii
îşi pregătesc plugurile, carele, caii sau
boii în vederea aratului care va începe
imediat după sărbătoare. 

Toate uneltele şi animalele care vor
fi întrebuinţate la muncile agricole ur-
mează a fi tămâiate şi stropite cu apă
sfinţită, pentru ca Dumnezeu să le fe-
rească atât pe ele, cât şi pe oamenii care
le vor folosi, de rele, de primejdii, de ne-
cazuri, de boli, de orice împrejurare rea,
pentru ca recolta ce va rezulta în urma

muncii lor să fie una bogată. La plecarea
pentru prima dată în an în ţarină, fiecare
gospodar îşi face semnul Sfintei Cruci,
zicând cu nădejde< “Doamne ajută!” şi
“Dă, Doamne, roadă multă şi sănătate!”
Abia după aceea se începe lucrul pro-
priu-zis, arătându-se prin aceasta că ro-
mânul a ştiut dintotdeauna că se află sub
protecţia unui Dumnezeu bun şi drept,
Care îi ajută pe cei care îşi pun speranţa
în ajutorul Lui. 
Sărbătoarea Sfinţilor 40 de Mucenici este
cinstită de poporul nostru, de ea legân-
du-se o serie de datini şi obiceiuri, o suită
de credinţe, care nu s-au pierdut în de-
cursul timpului. În această zi, în special
la ţară, nu se lucrează, ci fiecare creştin
se gândeşte la sufletul său, mergând la
biserică şi rugându-se. Poporul nostru
crede că aşa cum va fi vremea în ziua
Mucenicilor, aşa se va păstra şi în cele 40
de zile următoare, sau că dacă plouă în
această zi, va ploua şi de Paşti> dacă tună
acum, vara va fi roditoare. Tot în această
zi vin cocostârcii sau berzele. Uneori se
întâmplă ca data de 9 martie să cadă în
Postul Mare şi atunci toată ziua se ţine
cu post şi ajun, pentru a celebra cum se
cuvine memoria martirilor care şi-au
jertfit viaţa pentru învăţătura cea dreaptă
şi mântuitoare a Domnului nostru Iisus
Hristos. 

Aducerea unor părticele din
Moaştele Sfinţilor 40 de 
Mucenici în biserica ortodoxă
“Naşterea Maicii Domnului”

Un fapt inedit, care trebuie reliefat,
este aducerea din Cetatea Ierusalimului,
pe lângă alte Moaşte şi odoare de mare
preţ ale creştinătăţii, în anul 2005, la bi-
serica “Naşterea Maicii Domnului”, din
Cartierul Soarelui (Satu Mare), prin grija
deosebită a preotului Coriolan Nastai, a
unor părticele din trupurile Sfinţilor 40
de Mucenici din Sevastia, spre zidirea
sufletească şi sănătatea trupească a tutu-
ror credincioşilor sătmăreni, care se vor
închina şi ruga înaintea lor. În actul care
a însoţit aceste daruri stă scris< “Noi, slu-
jitorii şi ostenitorii, din mila Prea Bunului
Dumnezeu la Aşezămintele Româneşti
de la Sfintele Locuri, dăruim bisericii or-
todoxe cu hramul Naşterea Maicii Dom-
nului din Satu Mare< părticele din
moaştele Sfinţilor 40 de Mucenici, ucişi
în Iezerul Sevastiei din Armenia, pe care
Biserica îi prăznuieşte la 9 martie în fie-
care an…” Acest act autentic poate fi citit
în întregime în sfânta biserică. 

Moaştele au fost aşezate cu mare ev-
lavie şi solemnitate într-un altar special
construit în vederea adăpostirii acestora,
de către Înalt Prea Sfinţia Sa Justinian
Chira, Episcopul Maramureşului şi Săt-
marului, alături de Părintele Protopop al
Sătmarului Ioan Socolan şi un sobor de
preoţi şi diaconi, cu ocazia Sfintei Litur-
ghii Arhiereşti oficiată în biserica sătmă-
reană la data de 11 decembrie 2005. În
cuvântul său de învăţătură, Î.P.S. Justi-
nian remarca< “Iubiţii mei! Este un lucru
minunat şi binecuvântat de Dumnezeu
că în această biserică se află părticele din
moaştele Sfinţilor lui Dumnezeu. Să
veniţi şi să vă închinaţi înaintea acestor
Sfinte Moaşte cu credinţă şi cu nădejde,
atât în bucuriile, cât mai ales în necazu-
rile prin care treceţi uneori în viaţă. Ce-
reţi mijlocirea acestor Sfinţi înaintea Bu-
nului Dumnezeu şi sufletele voastre se
vor umple de bucurie şi de pace. Doamne
ajută!”. 

Preot dr. Cristian Boloş

Moaştele Sfinţilor 40 de Mucenici au fost aşezate cu mare evlavie şi solemnitate
într-un altar special construit în vederea adăpostirii acestora

Sfin\ii 40 de Mucenici,
ocrotitori ai s[tm[renilorLiceul Teologic Ortodox "Nicolae

Steinhardt" a fost de curând gazda Sim-
pozionului Mitropolitan “Taina spove-
daniei şi duhovnicia în şcolile teologice". 

La acest simpozion au participat pro-
fesori de la liceele şi seminariile teologice
din Mitropolia Clujului, şi anume< Se-
minarul Teologic ortodox ,,Sfântul Iosif
Mărturisitorul”, Seminarul Teologic Or-
todox Cluj Napoca, Liceul Teologic Or-
todox Zalău ;i Liceul Teologic Ortodox
"Nicolae Steinhardt ” Satu Mare.

La eveniment au participat şi câteva
oficialităţi locale< dr. Radu Roca, vice-
primarul municipiului Satu Mare, sub-
prefectul jude\ului Cristian Sasu şi in-
spectorul şcolar general adjunct Claudiu
Mondici. 

Autorită\ile prezente au apreciat în
mod pozitiv activitatea Liceului Teologic
Ortodox “Nicolae Steinhardt”, menţio-
nând că această ;coală a crescut atât din
punct de vedere numeric cât şi calitativ,
devenind o şcoală reprezentativă a mu-
nicipiului Satu Mare. 

Activitatea a debutat cu un Te-Deum
săvârşit de către directorii şcolilor parti-
cipante, pr. prof. Gabriel Groza, pr. prof.
Marius Nechita şi preoţii profesori ai li-
ceului gazdă.

În cuvântul de deschidere, părintele
director Gabriel Groza a mulţumit Preas-
fin\itului Justin Sigheteanul pentru bi-
necuv]ntarea acordată de a desf[şura
acest simpozion, dar şi oficialităţilor lo-
cale care susţin proiectele şcolii. "Pentru
toate dăm slava lui Dumnezeu şi îi
mulţumim Prea Sfin\itului Justin că este
alături de şcoala noastră" a spus părintele
Groza, directorul liceului. Au urmat apoi
prezentările pregătite de participanţi, iar
în încheiere au avut loc discuţii pe mar-
ginea temei.

A consemnat Mihaela Ghiţă

Simpozion
Mitropolitan la Liceul

Teologic "Nicolae
Steinhardt"

Odat[ cu pacea lui Constantin (313),
nenum[ra\i cre;tini au \inut s[ fie `n Ie-
rusalim, `n fiecare an, `n S[pt[m]na Pa-
timilor lui Christos ;i s[ refac[ drumul
pe care Acesta l-a parcurs ̀ n zilele de di-
naintea mor\ii Sale. ~n acest fel, ei doreau
s[ retr[iasc[ evenimentul, s[ se identifice
cu Isus ;i,  prin acest gest, s[-I
mul\umeasc[.

Franciscanii au imaginat ;i au
r[sp]ndit, ̀ n secolele XIV ;i XV, devo\iu-
nea C[ii Crucii. P[zitori ;i protectori ai
locurilor sfinte `nc[ din secolul al XIV-
lea, `n virtutea unui acord `ncheiat cu
turcii,  ei conduceau `n Ierusalim
exerci\iile spirituale ale pelerinilor, pe
Via Dolorosa, urmat[ de Christos, de la
Tribunalul lui Pilat, din partea cea mai
de jos a ora;ului, p]n[ pe Golgota (Cal-
varul), cea mai ̀ nalt[ parte a sa. Francis-
canii au avut ideea de a adapta aceast[
form[ de medita\ie asupra Patimilor, ca-
drului obi;nuit al majorit[\ii
credincio;ilor, pentru a permite celor
s[raci ;i celor care nu puteau s[ ajung[
pe P[m]ntul Sf]nt, s[ realizeze acela;i
drum ca ;i pelerinii. ~n acest scop, ei au
aranjat, `n aer liber sau `n biserici, serii
de evoc[ri (tablouri, statui, cruci...) cu
scene marc]nd itinerarul lui Christos ce
ajunge p]n[ pe Calvar. Ei, `mpreun[ cu
credincio;ii se rugau ;i meditau la fiecare
dintre aceste etape sau Sta\iuni. Num[rul
acestora (al sta\iunilor) a variat p]n[ `n
secolul al XVIII-lea, c]nd a fost fixat la
un num[r de 14 de c[tre Papa Clemente
XII ;i Papa Benedict XIV.

Calea Crucii a fost
r[sp]ndit[ 

de franciscani
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S~N~TATEStresul poate cauza o cre;tere a produc\iei de acid `n stomac.
Tehnicile de relaxare ar putea ajuta la reducerea nivelurilor ten-
siunii ;i permite organismului s[ se autoregleze din punct de
vedere biochimic.

Biogreens con\ine superalimente
verzi, foarte bogate `n clorofil[, vita-
mine, minerale ;i al\i nutrien\i u;or
asimilabili ;i av]nd multiple efecte be-
nefice pentru organism.

Compozi\ie ;i efecte benefice

Biogreens are `n componen\[ ger-
meni, l[stari ;i alge,  dup[ cum ur-
meaz[<

Gr]ul verde este foarte bogat ̀ n clo-
rofil[, aminoacizi, vitamine ;i antioxi-
dan\i. ~mbun[t[\e;te oxigenarea celu-
lar[, are efecte antiinflamatoare, sti-
muleaz[ detoxifierea s]ngelui ;i po-
duc\ia de hemoglobin[.

Orzul verde con\ine mai mult cal-
ciu dec]t laptele de vac[ precum ;i foar-
te mult fier, vitamina C, vitaminele B6
;i B 12, aminoacizi ;i enzime. Are
ac\iune alcalinizant[, combate ac\iunea
radicalilor liberi ;i hipercolesterolemia,
stimuleaz[ regenerarea celular[ ;i com-
bate anemia.

Chlorela este o alg[ care con\ine
proteine u;or asimilabile. Este consi-
derat[ un puternic detoxifiant al orga-

nismului, regleaz[ tensiunea arterial[
;i stimuleaz[ dezvoltarea florei intes-
tinale benefice.

Spirulina con\ine substan\e active
antioxidante, regenerante ;i
anti`mb[tr]nire. De asemenea, com-
bate anemia ;i protejeaz[ ficatul.

Germenii de gr]u sunt indica\i `n
tratamentul avitaminozelor, asteniei,
constipa\iei dar ;i `n diabet ;i perioa-
dele de convalescen\[. Este o surs[
foarte bun[ de vitamina E, important[
pentru protec\ia membranelor celula-
re. Germenii de broccoli sunt mai con-
centra\i `n principii nutritive ;i tera-
peutice dec]t broccoli matur. Au fost
intens studia\i pentru efectele protec-
toare `mpotriva cancerului.

Germenii de orz sunt o bun[ surs[
de fibre care regleaz[ tranzitul intesti-
nal. Con\in ;i vitamina B3 benefic[
pentru s[n[tatea sistemului cardiovas-
cular.

Poate fi consumat periodic `n
cure de 1-3 luni

BioGreens este o surs[ concentrat[

de vitamine, antioxidan\i ;i al\i nu-
trien\i din alimentele verzi, fiind o mo-
dalitate comod[ de a le consuma ;i
pentru persoanele care nu pot m]nca
frecvent legume verzi crude, care con-
sum[ mult[ carne ;i alimente procesate
sau sunt vegetariene.

Are efecte detoxifiante ;i alcalini-
zante, benefice pentru multe persoane
care, datorit[ stilului de via\[ ;i al ali-
menta\iei, acumuleaz[ toxine ;i un ni-
vel ridicat de aciditate `n organism.

Este un aliment concentrat care
`mbun[t[\e;te sinergic mai multe
func\ii din organism ;i cre;te `n mod
natural nivelul de energie.

BioGreens poate fi consumat pe-
riodic `n cure de 1-3 luni (minim o
s[pt[m]n[ pe lun[), sau pe termen ne-
determinat, `n func\ie de problemele
de imunitate, ̀ nc[rcare cu toxine a or-
ganismului sau de lipsa de energie cu
care se confrunt[ fiecare.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721.202.752

Arsura gastroesofagian[ (pi-
rozis) este cauzat[ de o mul\ime
de factori, dar ̀ n majoritatea ca-
zurilor vinovat este refluxul
acid. Adic[, o parte din sucurile
digestive care se afl[ ̀ n mod nor-
mal `n stomac `;i fac drum spre
esofag, conductul dintre stomac
;i gur[.

Stomacul are un strat protector
care `l ap[r[ de ac\iunea acizilor, dar
esofagul  nu de\ine o astfel  de
c[ptu;eal[. De aceea acidul stomacal
provoac[ arsuri dureroase, uneori
at]t de puternice, `nc]t oamenii cred
c[ au f[cut infarct.

Cu toate acestea, pirozisul cauzat
de refluxul acid este asociat adesea ;i
cu alte simptome< un gust acid `n
gur[, agravarea durerii la aplecarea
`n fa\[ sau la culcatul pe spate, grea\[,
gaze intestinale, senza\ie de arsur[ la
`nghi\itul b[uturilor calde ;i tuse `n
timpul nop\ii.

Recomandarea speciali;tilor este
s[ m]nca\i moderat. Explica\ia const[
`n faptul c[ acizii stomacali pot fi
`mpin;i `n sus pe esofag atunci c]nd
stomacul este prea plin cu m]ncare.
Cu c]t v[ umple\i mai mult stomacul,
cu at]t mai mult acid va porni `n sus
pe esofag.

Alimentele grase ;i pr[jite au ten-
din\a s[ r[m]n[ mult[ vreme `n sto-
mac ;i favorizeaz[ producerea unui
surplus de acid. Pute\i evita crizele
dac[ v[ feri\i de c[rnurile grase ;i de
produsele lactate.

~n mod surprinz[tor, unele per-
soane cu pirozis pot m]nca alimente
condimentate f[r[ a suferi `n plus,
de;i `n general este cunoscut faptul
c[ ardeii iu\i ;i condimentele ̀ nrudite
pot p[rea drept cei mai probabil vi-
nova\i.

De asemenea, nu m]nca\i cioco-

lat[. Este alimentul nr. 1 pe care tre-
buie s[ ̀ l evita\i dac[ ave\i arsuri gas-
troesofagiene. ~n compozi\ia sa intr[
aproape `n totalitate gr[simi ;i
con\ine cofein[.

De evitat sunt ;i b[uturile carbo-
gazoase. Au acela;i efect ca ;i m]nca-
tul peste m[sur[.

Leacuri la `ndem]n[

~n general antiacidele v]ndute
f[r[ re\et[ aduc o calmare rapid[ a
arsurilor de la stomac.

Exist[ ;i c]teva plante recunoscu-
te pentru ac\iunea lor benefic[ `n ca-
zul arsurilor gastroesofagiene.

Ghimbirul. Are proprietatea de
a neutraliza acidul ;i are un efect se-
cundar de calmare a nervilor. Lua\i-
l sub form[ de capsule, imediat dup[

ce a\i m]ncat. ~ncepe\i cu 2 capsule
;i la nevoie cre;te\i doza.

Ierburile amare. Acestea consti-
tuie o clas[ de plante medicinale fo-
losite din cele mai vechi timpuri. Le
pute\i procura de la magazinele cu
plante medicinale. Pot fi luate sub
form[ de capsule sau ceai.

Un remediu popular pentru ar-
surile la stomac  este 1 linguri\[ de

o\et de mere `n 1/2 de pahar cu ap[.
Amestecul se soarbe cu `nghi\ituri
mici, ̀ n timpul mesei.  Unii speciali;ti
`n medicin[ tradi\ional[ spun c[ poa-
te p[rea ciudat s[ se bea ceva acid
atunci c]nd ave\i probleme cu acidul
gastric, ̀ ns[ ei explic[ faptul c[ exist[
acizi buni ;i acizi r[i.

Pentru a v[ `mbun[t[\i starea de
bine pute\i ̀ ncerca s[ schimba\i anu-
mite obiceiuri. Astfel, pentru a ridica
ceva, `ndoi\i genunchii `n loc s[ v[
apleca\i. Dac[ v[ apleca\i, v[ ve\i
comprima stomacul, for\]nd acidul
s[ porneasc[ `n sus. ~ndoi\i-v[, `n
schimb, genunchii. Aceast[ manevr[
nu v[ protejeaz[ doar de acid, ci este
recomandat[ ;i pentru spate.

Nu uita\i s[ verifica\i medica-
mentele. Una din cauzele acidului
gastric ar putea fi chiar medica\ia.
Unele medicamente prescrise, `ntre
care antidepresivele, sedativele, anti-
bioticele, pilulele pentru inim[ ;i hi-
pertensiune, analgezicele antiinfla-
matorii ;i steroizii, pot agrava acidul
gastric. Dac[ ave\i arsuri gastroeso-
fagiene ;i lua\i medicamente, discu-
ta\i cu medicul.

Nu v[ `ntinde\i la orizontal[, re-
comand[ speciali;tii. Dac[ v[ `ntin-
de\i la orizontal[, gravita\ia va ac\io-
na `mpotriva dumneavoastr[.  Ridi-
ca\i cap[tul patului cu 10 - 15 centi-
metri. Pute\i face pun]nd c[r[mizi
sub picioarele patului sau un dispo-
zitiv gen pan[ sub saltea. Un pat u;or
`nclinat va defavoriza pirozisul, `ns[
nu acela;i efect `l vor avea mai multe
perne.

:i nu `n ultimul r]nd, lua\i via\a
mai u;or. Stresul poate cauza o cre;te-
re a produc\iei de acid ̀ n stomac. Teh-
nicile de relaxare ar putea ajuta la re-
ducerea nivelurilor tensiunii ;i per-
mite organismului s[ se autoregleze
din punct de vedere biochimic.

A consemnat :tefania Cri;an

Recomandarea speciali;tilor este s[ m]nca\i moderat. Cu c]t v[ umple\i mai mult stomacul, cu at]t mai mult acid va
porni `n sus pe esofag

Germenii de broccoli sunt mai concentra\i `n principii nutritive ;i terapeutice
dec]t broccoli matur.

Arsurile gastroesofagiene, cauze
;i remedii la `ndem]n[

Vitaminizeaz[-\i organismul cu superalimente verzi!
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RE}ETE

Crap la cuptor, 
cu ghimbir

Sup[ crem[ 
de dovleac cu mere

Mod de preparare< Peștele curățat
se crestează puțin, la distanțe de circa
1,5 cm, în lățime, sau ușor oblic. Fre-
căm bine cu sare și piper. Laptele se
amestecă cu o linguriță de sare, una de
piper și una de ghimbir, sau o lingură
bună de ghimbir proaspăt răzuite, pre-
cum și cu usturoiul pisat. Se amestecă
bine și se toarnă peste crapii pregătiți.

Se lasă așa circa 3-4 ore la frigider, în-
torcând peștii aproximativ din oră în
oră. Se scot peștii din lapte și se așează
în vas termorezistent. Circa un sfert
din baiț (partea mai condimentată) se
amestecă cu 50-80 ml apă, se toarnă
peste pești, apoi se stropesc cu puțin
ulei. Vasul acoperit se pune în cuptorul
preîncălzit, iar după circa 20 minute
se descoperă, peștii se stropesc din nou
cu ulei și se rumenesc. Se servesc cu
felii de lămâie, cartofi, mămăligă, sau
garnitură asortată. 

Ave\i nevoie< 

Câte un crap de circa 300 g pen-
tru fiecare persoană, sare, piper,
o linguriță de ghimbir măcinat
sau o bucată de circa 2 cm rădă-
cină de ghimbir proaspăt, 4-5 că-
ței de isturoi, 500 ml lapte dulce,
câte 2-3 linguri de ulei la fiecare

pește și lămâie.

Mod de preparare< Dacă se folosesc
mere proaspete, prima dată acestea se
curăță și se fierb în apă ușor îndulcită.
Dovleceii se coc la cuptor, se curăț[,
apoi împreună cu compotul de mere
și cu 2 linguri de zahăr se pisează, for-
mându-se o pastă omogenă. Sucul ră-
mas de la compot se amestecă cu 300
g de lapte și tot atâta apă, apoi se pune
la fiert, la foc mic, cu scorțișoare, adău-
gând și puțină sare. Amidonul (sau bu-

dinca) se amestecă cu restul de zahăr,
se adaugă puțină lapte, se omogenizea-
ză, la fel ca pentru budincă, apoi treptat
se adaugă și restul de lapte. Aceasta se
toarnă în siropul pus la fiert, ameste-
când în continuu, până când începe să
se îngroașe. Se adaugă și pireul de mere
și dovleac, amestecând până începe să
fiarbă, după care se ia de pe foc și se
adaugă și frișca, amestecată în prealabil
cu câteva linguri de zeamă caldă. Se
poate servi caldă, sau rece, după gust,
ornată cu frunze de mentă, spumă de
frișcă, precum și cu semințe prăjite de
dovleac sau cu solzi de migdale.

Ave\i nevoie< 

500 g compot de mere, sau mere
proaspete (textură tare), 300 g
dovleac de toamnă (pentru
copt), 4-5 linguri de zahăr, 2 lin-
guri de amidon alimentar (sau
budincă de vanilie ori de frișcă),
200 g frișcă pentru gătit, 400 g
lapte, 2 batoane de scorțișoare,

puțină sare.

Milkshake 
cu banane ;i afine

Mod de preparare< Se mixează afi-
nele cu apa minerală, apoi se strecoară
de sâmburi și de bucățile mai mari de
cojițe rămase. Se pune înapoi în vasul
robotului de bucătărie, se adaugă și res-

tul ingredientelor, mai puțin gheața,
dacă se folosesc cuburi și se mixează
până când obțineți o cremă omogenă.
Nu vă speriați, afinele îi conferă o cu-
loare destul de intensă. Se pune în pa-
hare, dacă la preparare s-a folosit pul-
bere de gheață se servește imediat, iar
dacă se folosesc cuburi, acestea se
adaugă la servire. Se poate orna cu friș-
că, frunze de mentă, afine proaspete
sau alte fructe cu boabe mărunte. 

Ave\i nevoie< 

2 cești de bobițe de afine sau un
borcan de gem de afine, 2 bana-
ne, 400 ml de lapte, 200 ml apă
minerală carbogazoasă, 4 linguri
de miere (dacă se folosește gem
de afine atunci doar 2 linguri de
miere), cuburi de gheață, sau

preferabil pulbere de gheață.

Coc[ de orez cu crem[
de vanilie

Mod de preparare< Laptele, cu apa,
sarea și orezul se pune la fiert, până
când orezul se înmoaie și lichidul scade
complet. Se ia de pe foc, iar după 5-7
minute se adaugă untul și coaja de lă-
mâie. Se răcește amestecând. Gălbe-
nușul celor 6 ouă se freacă cu zahărul
pudră și cu zahărul vanilat, iar albușul

se bate spumă tare. Orezul, după ce s-
a răcit se amestecă cu gălbenușul, apoi
cu spuma de albuș, cu grijă, ca pasta să
rămână pufoasă. Se toarnă într-o tavă
unsă cu unt sau căptușită cu hârtie de
copt, se pune în cuptorul preîncălzit și
se coace circa 30 minute. Între timp se
prepară budinca după rețeta de pe plic,
însă doar cu 400 ml de lapte și cu adaos
de zahăr vanilat. Se răcește amestecând,
apoi se adaugă untul mixat în prealabil,
până devine spumos. După ce coca se
răcește complet, se scoate din tavă ca
un blat, și se acoperă cu cremă. Se poate
orna cu gem, glazură, ciocolată răzuită
sau zahăr pudră.

Ave\i nevoie< 

Pentru cocă< 200 g orez, 1 l lapte,
100 ml apă, 6 ouă, 100 g de unt,
coaja rasă de la o lămâie, un vârf
de cuțit de sare, 200 g zahăr pu-
dră. Pentru cremă< o budincă de
vanilie, 3 linguri de zahăr, 3 pli-
curi de zahăr vanilat, 400 ml de

lapte, 50 g de unt.

În scop terapeutic, de la salcie se
recoltează scoarţa de pe ramurile tinere,
de doi-trei ani. Coaja de salcie conţine
o substanţă numită salicozidă, care se
descompune în organism, rezultând as-
pirina naturală. Coaja mai conţine ami-
don, proteine, lipide, tanin, celuloză,
substanţe minerale şi vitamine. Ea se
recoltează în lunile februarie-martie.

Există aproximativ 300 de specii de
salcie, precum și nenumărate varietăţi
şi forme hibride. În farmacopee nu se
menţionează strict o specie sau alta, dar
scoarţa de salcie trebuie să conţină mi-
nim 1% derivaţi de acid salicilic.

În România cele mai răspândite
sunt salcia albă (Salix alba) și salcia
plesnitoare (Salix fragilis) - în zonele
de câmpie şi deal, iar salcia căpreasc[
(Salix caprea) – întâlnită la munte şi
deal. Pot fi folosite şi alte specii de salcie,
dar trebuie să evităm răchita (Salix vi-
minalis). Este o specie ale cărei ramuri
tinere se folosesc la împletit coşuri şi
alte obiecte casnice şi nu corespunde
din punctul de vedere al conţinutului
de salicilaţi.

Acţiune terapeutică

Salcia este folosită pentru alungarea
durerilor de tot felul. Are efecte tonice,
antiseptice şi antiinflamatoare, sedative,
astringente şi antireumatismale.

Ca leac împotriva răcelii, gripei cât
şi a durerilor de oase se prepară o in-
fuzie din 200 de ml de apă clocotită,
care se toarnă peste două linguriţe de
plantă uscată şi m[runţită. Lichidul se
bea, câte 2-3 linguri, pe parcursul unei
zile. Decoctul de coaj[ de salcie este fo-
losit ca leac împotriva febrei, a nevral-
giilor, reumatismului şi gutei. Două lin-
guri de coajă uscată se pun la fiert, pen-
tru 20, 30 de minute, în 250 ml de apă.
Se strecoară şi se iau câte 2-3 linguri pe
parcursul unei zile.

Datorit[ proprietăţilor sedative, sal-
cia alungă insomnia. În caz de laringite
şi faringite este recomandată gargara
cu ceai de salcie. 

Pulberea se obţine din coaja bine
uscată şi măcinată mărunt în râşniţa de
cafea. Se iau câte 2-3 grame de pulbere
pe zi ca leac în caz de migrenă, depresie,
angoase. Pentru răni şi ulceraţii ale pie-
lii sunt recomandate compresele cu ceai
din coajă de salcie. Se spală locul afectat
şi se pun comprese care usucă şi vinde-
că. Leacurile pe bază de salcie sunt con-
traindicate în boli renale, dermatite de
contact, astm bronşic. Supradozajul
poate provoca toxiinfecţii.

Cum se prepară pulberea?

Scoarţa de salcie bine uscată se ma-
cină fin cu o râşniţă de cafea, se trece
prin sită şi apoi se pune într-un borcan
închis ermetic. Să se macine doar ne-
cesarul pentru 2-3 săptămâni, deoarece
se oxidează şi îşi diminuează capacita-
tea curativă. Se va administra o lin-
guriţă rasă de pulbere, de 3-4 ori pe zi.

Pentru decoct se fierb aproximativ
8 linguriţe de scoarţă uscată de salcie,
într-un litru de apă, timp de 5 minute.
Se strecoară şi se lasă la răcit. Se va bea
pe parcursul unei zile.

Datorită faptului că salicozida este
metabolizată mai lent, când avem febră
foarte mare, extractul din scoarţă de
salcie este mai puţin eficient în compa-
raţie cu produşii de sinteză. Salicozida
poate produce alergii. Se utilizează cu
prudenţă la persoanele aflate în trata-
ment cu anticoagulante (creşte timpul
de sângerare).

Text selectat şi prelucrat de Ioan A.

Salcia este folosită pentru alungarea durerilor de tot felul. Are efecte tonice,
antiseptice şi antiinflamatoare, sedative, astringente şi antireumatismale.
Ca leac împotriva răcelii, gripei cât şi a durerilor de oase se prepară o infuzie
din 200 de ml de apă clocotită, care se toarnă peste două linguriţe de plantă
uscată şi m[runţită. Lichidul se bea, câte 2-3 linguri, pe parcursul unei zile.

Coaja de salcie 
este adev[rata 

aspirin[ natural[
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EXPOZI}II
Piesele de podoabă, fie că au un caracter pur estetic, fie şi un caracter

practic, sunt purtate, deopotrivă, atât de femei cât şi de bărbaţi. Dacă pentru
femei primordial este caracterul estetic, pentru bărbaţi predominant este pres-
tigiul, piesele fiind deopotrivă însemne ale puterii şi simboluri ale frumuseţii.

În luna mărţişorului, Muzeul
Judeţean Satu Mare vă invită să
vizitaţi expoziţia “Podoabe de-a
lungul istoriei – simboluri ale fru-
museţii şi însemne ale puterii”, un
omagiu adus strădaniilor depuse
de om în cursul evoluţiei sale,
pentru a-şi exprima, prin mijloa-
cele de care dispunea, dorinţa de
frumos.

În istoria umanităţii, din paleolitic
şi până în prezent, moda, potenţarea
frumuseţii naturale cu mijloace artis-
tice, la îndemână, prin vestimentaţie,
prin podoabe, a fost o preocupare con-
stantă, care influenţează dezvoltarea
meşteşugurilor, a artei, inovarea tehni-
cilor de ornamentare. Mărturie a aces-
tor preocupări estetice stau descoperi-
rile arheologice, izvoarele scrise şi cele
iconografice. 

Însemne ale puterii şi 
simboluri ale frumuseţii

Piesele de podoabă, fie că au un ca-
racter pur estetic, fie şi un caracter prac-
tic, sunt purtate, deopotrivă, atât de fe-
mei cât şi de bărbaţi. Dacă pentru femei
primordial este caracterul estetic, pen-
tru bărbaţi predominant este prestigiul,
piesele fiind deopotrivă însemne ale
puterii şi simboluri ale frumuseţii.

Pentru perioada neolitică şi eneo-
litică, podoabele sunt realizate cu pre-
cădere din materii animaliere dure, res-
pectiv os, corn, colţi, dar şi din lut, pia-
tră, scoică, mai rar din aur. Acestea con-
stau din coliere, pandantive, ace de păr,
mărgele cusute pe haine. Cele mai im-
portante astfel de descoperiri provin
din contexte funerare când, alături de
defunct, se depun inventare funerare
care reflectă statutul în societate, cu sau
fără conotaţii cultice.

Cele mai vechi descoperiri datează
din neoliticul timpuriu, încadrate cro-
nologic în mileniul VII a. Chr. Desco-
peririle de podoabe la nivelul epocii
neolitice sunt destul de restrânse, dar
spectaculoase, mărturie fiind pandan-
tivele de lut sau din os, ornamentate
prin incizare cu semne şi simboluri, ca-
re pot avea atât valenţe estetice cât şi
de natură cultică.
De altfel, în completarea descoperirilor
de podoabe vin şi descoperirile de plas-
tică antropomorfă care, în funcţie de
palierele cronologice şi culturale din
care provin, reprezintă în diverse mo-
duri, vestimentaţia şi accesoriile de pe
vestimentaţie. Din situl neolitic de la
Halmeu provin o serie de idoli care au
reprezentate, prin incizii şi împunsături
fine, elemente de vestimentaţie. Astfel,
la unul dintre idoli, în partea superioară
a corpului este reprezentată prin incizii
haina, iar în zona gâtului, prin împun-
sături fine dispuse în formă de V, este
reprezentat un colier.
Pentru această perioadă, piesele de
prestigiu care reflectă statutul social în
comunitate sunt realizate din aur, scoi-
că spondylus, marmură. 

Piese descoperite la Urziceni
și Cămin

Pe teritoriul judeţului nostru, pen-
tru epoca eneolitică, sunt descoperite

trei piese de aur, toate în context fune-
rar, două provenind de la Urziceni, iar
a treia de la Cămin. Cele două piese de
aur de la Urziceni, au fost descoperite
într-un mormânt de înhumaţie, cu de-
functul aşezat în poziţie chircită, orien-
tat Est-Vest, culcat pe partea stângă, cu
capul orientat spre Est. Mormântul
aparţine unei femei (25-30 de ani) şi
cuprindea în inventarul funerar< două
podoabe de aur descoperite în zona
craniului precum şi 5 vase ceramice.
Podoabele sunt de formă conică, cu în-
doire în unghi drept la bază, prin cu-
tare, realizate prin batere, din foiţă de
aur. Vârful este aplatizat. Alături de po-
doabe şi vase ceramice au fost desco-
perite oase de animale, reprezentând
ofrandă alimentară.

Pentru teritoriul României se cu-
noaşte o singură descoperire cu astfel
de piese, la Ostrovul Corbului. În am-
bele cazuri este vorba despre morminte
de femei, piesele fiind descoperite în
zona craniului. Autorii cercetării de la
Ostrovul Corbului asociază cei trei
“bumbi” cu 7 mărgele de scoică, suge-
rând că ar face parte dintr-un colier. În
cazul descoperirii de la Urziceni, nu
avem în inventarul mormântului măr-
gele care să sugereze apartenenţa aces-
tor piese la un colier şi înclinăm a crede
că este vorba de fapt de ace de păr, rea-
lizate probabil din lemn, al căror cap
este îmbrăcat în foiţă de aur. 
Podoaba de aur de la Cămin a fost des-
coperită lângă umărul stâng al unui
schelet aflat tot în poziţie chircită, cul-
cat pe partea stângă, orientat Est (capul)
- Vest. Inventarul mormântului constă
din podoaba de aur, precum şi din 6
vase ceramice. Piesa de aur reprezintă
o podoabă capilară, ac de năframă sau

ac de păr. Podoaba de aur este compusă
din două părţi< un corp conic (cap or-
nament), cu îndoire în unghi drept la
bază, prin cutare, ornamentat cu linii
circulare. Corpul podoabei este de for-
mă cilindrică ornamentată cu 6 registre
formate din câte 4 striuri fiecare. Este
realizată prin batere din foiţa de aur.

Tot în necropola de la Urziceni au
fost descoperite, în mormintele de fe-
mei, şiraguri de scoică spondylus sau
de marmură. Unul dintre morminte
cuprindea nu mai puţin de 678 de măr-
gele de scoică spondylus, poziţionate
în zona bazinului. Scoica spondylus
provine din zona Mării Mediteraneene,
fiind un produs procurat prin schim-
buri comerciale. Poziţionarea acestora
în zona bazinului ne indică faptul că
acestea formau o cingătoare sau erau
prinse pe îmbrăcăminte. Într-un alt
mormânt a fost descoperit un şirag din
mărgele de scoică spondylus şi 18 măr-
gele realizate din sârmă de cupru prin
spiralare, descoperite sub bazin, la de-
montare. Mărgelele de cupru sunt de
două dimensiuni, fiind dispuse pe două
şiruri, flancate de mărgelele de scoică.
Pentru teritoriul României astfel de
descoperiri se regăsesc la Decea Mu-
reşului, iar pentru teritoriul Ungariei
astfel de descoperiri apar menţionate
în două necropole, dispuse întotdeauna
lângă bazin, asociate cu mărgele de
scoică, ca şi în cazul mormântului de
la Urziceni. O altă descoperire specta-
culoasă de la Urziceni este şiragul de
mărgele din marmură, descoperit în
jurul calotei craniene, probabil deco-
raţia unei bentiţe.

Începând cu epoca metalelor se di-
versifică suportul material din care sunt
realizate podoabele, fiind utilizate, pe

lângă materiile animaliere dure, bron-
zul, mai târziu fierul, metalele preţioase
(aur, argint). Avem în această perioadă
brăţări, colane, inele, cercei, pandanti-
ve. Tot în această epocă apare fibula,
care este un accesoriu vestimentar cu
funcţionalitate practică, reprezentând
echivalentul acului de siguranţă
(broşei) din zilele noastre şi are menirea
de a prinde haina pe umeri. Ornamen-
tarea acestor piese prin diverse tehnici,
care le transformă în adevărate opere
de artă, denotă în unele cazuri primor-
dialitatea esteticului faţă de utilitatea
piesei.

Odată cu a doua epocă 
a fierului apare sticla

Pentru epoca bronzului şi epoca
timpurie a fierului, predominant este
bronzul, majoritatea pieselor provenind
din aşa numitele depozite de bronzuri<
depuneri de piese cu un caracter cultic,
puse în legătură cu anumite ritualuri
de iniţiere sau reprezentând depuneri
votive. Unul dintre cele mai spectacu-
loase astfel de depozite este cel de la
Domăneşti care are în compoziţie 73
de piese< 4 topoare cu disc şi spin, 1
daltă, 35 de brăţări, 3 tutuli mari, 12
phalere, 4 verigi, 4 nasturi,1 opritor-
buton, 8 aplici.

O piesă importantă o reprezintă un
inel de buclă cu capetele în formă de
bărcuţă, realizat din aur, descoperit la
Medieşu Aurit.

Odată cu a doua epocă a fierului
apare un nou suport material pentru
podoabe, respectiv sticla, din care se
confecţionează mărgele. De menţionat
în acest sens mărgeaua de sticlă cu faţă

umană, descoperită în necropola celtică
de la Pişcolt.

Pe lângă metalele preţioase utilizate
la podoabe - care oferă prestanţă şi re-
flectă statutul social – un alt material
încadrabil în această categorie este
chihlimbarul, găsit cu precădere în con-
texte funerare sub formă de mărgele
sau pandantive. Astfel de piese au fost
descoperite în unul din mormintele
cercetate în cadrul săpăturilor de sal-
vare din anul 2012 de pe centura oco-
litoare a oraşului Carei.

Pentru evul mediu, reprezentative
sunt colierele de mărgele şi cruciuliţele
din argint din cimitirul bisericii roma-
nice din Acâş şi databile în secolul al
XIII-lea. Perioada mai târzie este bine
reprezentată de un capăt de curea din
argint, decorat prin incizii de mare fi-
neţe, descoperit în timpul săpăturilor
arheologice de la biserica din Becheni.
Din aceeaşi perioadă, cea a secolelor
XVI-XVII datează unele dintre cele mai
preţioase podoabe din colecţia Muzeu-
lui Judeţean Satu Mare< acele de păr de
la Bobald. 

Prevăzute cu cap sferic aurit, cu de-
cor fin, granulat şi ornamentate cu pie-
tre semipreţioase, acele de păr repre-
zintă vestigiile unei comunităţi pros-
pere, numărându-se în zilele noastre
printre piesele emblematice ale tezau-
rului arheologic sătmărean.

Publicul sătmărean este invitat să
admire o paletă largă de podoabe şi ac-
cesorii vestimentare, datând din pe-
rioada neolitică până în zilele noastre,
piese aflate în patrimoniul Muzeului
Judeţean Satu Mare şi a Muzeului de
Istorie şi Artă Zalău.

Arheolog Cristian Virag, 
Muzeul Județean Satu Mare

Iubitorii de frumos pot vedea bijuterii 
adev[rate la Muzeul Jude\ean 

Arheologul Cristian Virag ținând în mână un clop de mire cu zgardă
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DIET~

Multe tinere preferă să consu-
me diferite pastile de slăbit în spe-
ranța de a da jos kilogramele în
plus într-un timp mult mai scurt.
Riscurile la care se expun în mo-
mentul în care încep să consume
aceste pastile sunt nenumărate. 

Medicii au ajuns la concluzia că unele
medicamente de slăbit favorizează apa-
riția bolilor de inimă, creșterea tensiunii
arteriale și a atacului de cord. Din aceste
cauze este important să consulți un me-
dic înainte să îți cumperi aceste medica-
mente, dar și să faci câte un consult me-
dical regulat pentru a te asigura că nu au
apărut diverse complicații.

Riscurile la care te expui sunt diferite,
în funcție de ingredientele conținute de
medicament. De exemplu pastilele care
conțin efedrină, nu trebuie luate decât
cu acordul medicului, pentru că acestea
pot favoriza creșterea tensiunii arteriale
sau apariția atacului cerebral. Aceste me-
dicamente se pot împărți în două grupe<
pastile care se eliberează doar cu rețetă
medicală și cele care se pot cumpăra de
la orice magazin. 

Pastile care se eliberează 
cu rețetă

Când cumpărați aceste pastile trebuie
să țineți cont de sfatul medicului sau al
farmacistului. Doar un specialist vă poate
prescrie doza zilnică admisă cât și pe-
rioada în care poți menține dieta. Aceste
pastile au fost create pentru persoanele
care suferă de obezitate. Simplul consum
al acestor pastile nu înseamnă că poți re-
nunța la exercițiile fizice și la alimentația
corectă. 

Piața dietelor cu pastile de slăbit care
se eliberează fără rețetă s-a dezvoltat foar-

te mult în ultima perioadă. Pastilele de
slăbit care se pot cumpăra fără rețetă sunt
considerate suplimente nutritive. Aceste
suplimente pot avea aceleași efecte ne-
gative asupra organismului. Nici măcar
pastilele de slăbit naturiste nu sunt mai
sănătoase.

Multe companii care produc pastile
de slăbit încearcă să propună soluții sim-
ple pentru combaterea kilogramelor în
plus și a obezității. Astfel au apărut pe
piață pastilele de slăbit care au aceleași
efecte ca și amfetamina și care suprimă

pofta de mâncare.
Înainte să cumperi pastile de slăbit

citește cu atenție ce scrie pe prospect și
dacă ai întrebări nu ezita să i le adresezi
farmacistului sau medicului. Consultul
medical este necesar, deoarece doar me-
dicul îți va putea răspunde la toate între-
bările, cum ar fi ce alte variante de slăbit
mai sunt sau care sunt efectele adverse
pe care le poate avea dieta prescrisă. Nu
te abate de la dozajul zilnic și progra-
mează-ți o consultație la o lună după ce
ai început dieta cu pastile de slăbit. 

Acest fruct mai este numit și
fructul sănătății sau regele fruc-
telor. Pomelo este cel mai mare
fruct citric și se cultivă în China,
Japonia, Malaesia, California,
Florida sau Israel.

Beneficiile pe care le aduce acest fruct
asupra corpului nostru sunt< stimulează
sistemul imunitar, conține antioxidanți,
contribuie la reducerea colesterolului,
încetinește procesul de îmbătrânire, în-
tărește oasele ș.a. 

Un simbol care apără de rele

Pomelo este un fruct exotic, fiind cul-
tivat pentru prima dată în China în anul
100 î.Hr, fiind considerat un simbol, care
apără de rele. Când cumpărați acest fruct,
acordați atenție următoarelor aspecte.
Fructul nu trebuie să fie moale, deoarece
este un semn clar că este vechi. Coaja
trebuie să fie bine întinsă, fără pete iar
greutatea fructului trebuie să vi se pară
mare în comparație cu mărimea sa. 

Beneficiile consumului

Sucul are capacitatea de vindecare a
țesuturilor, deoarece activează enzimele
implicate în producerea de colagen.
Acesta ajută la tonifierea pielii, dar și la
menținerea elasticității.

Este foarte indicat în curele de slăbire,
100 de grame având doar 30-40 cal. Oferă
senzația de sațietate și conține substanțe
care grăbesc arderea grăsimilor. Conține
fibre care au rolul de a înfrâna poftele
alimentare, ajutându-vă să evitați ali-
mentele nesănătoase.

Cura de slăbire

Această cură poate fi ținută o singură
dată în fiecare anotimp. Cu o săptămână
înainte de începerea curei cu pomelo se
scot din alimentație< mezelurile, alimen-
tele cu un conținut ridicat de grăsimi
(unt, smântână, margarină, cașcaval,

brânzeturi grase, carne grasă și alte gră-
simi animale), dulciurile și preparatele
de patiserie, sucurile și ceaiurile din co-
merț, zahărul. În primele două zile micul
dejun va consta doar dintr-un fruct po-
melo, în următoarele două zile se înlo-
cuiește și cina cu o jumătate de fruct po-
melo, după care timp de două zile se va
consuma doar pomelo, aici ne referim la
minim patru fructe pe zi. După această
perioadă veți putea reintroduce alimen-
tele în meniu, însă una dintre mese va
consta doar din pomelo. Această cură
durează aproximativ două săptămâni, în-
să înainte de a o începe este bine să vă
adresați unui medic specializat.

Primăvara ne ajută să avem o
stare o spirit mai bună. Pentru a
menține această stare pozitivă tre-
buie să fim atenți la câteva reguli
de alimentație, care vor sprijini
organismul. 

În medicina Ayurvedică există
câteva reguli ce țin de dietă și care
te ajută să te simți optimist și să-
nătos. În general în Ayurveda este
recomandată o alimentație echi-
librată, o dietă perfectă pentru a-
ți menține starea de bine din
punct de vedere fizic și emo\io-
nal.

Orice schimbare negativă pe care o
resimți legată de starea ta de sănătate,
este un semn că este cazul să îți schimbi
obiceiurile alimentare. Acest lucru este
necesar dacă ai senzația de greutate în
stomac, slăbiciune, somnolență, o stare
generală de rău, de letargie, tristețe, mo-
dificări de dispoziție, uscăciune în gură,
dureri de picioare, greutate sau slăbiciune
în picioare, oboseală psihică, simți că ești
lipsit de energie, că te trezești greu dimi-
neața, că ești lipsit de apetit alimentar
sau din contră ai o poftă de mâncare exa-
gerată.

Cum ne menținem 
o stare de bine și sănătate?

Consumă alimente proaspete, legu-
mele și fructele viu colorate îți vor crește
apetitul. Nu mânca haotic, sau după pof-
te, consumă mâncare doar când într-ade-
văr ți-e foame. Evită să mănânci dacă ești
stresat sau nervos, mesele se iau într-o
ambianță relaxată și liniștită. Consumă
mai puțin lapte sau produse lactate, nu
bea apă în timpul mesei, ci doar între
mese. Introdu în alimentația zilnică ali-
mente care au arome amare și picante,
deoarece acestea te ajută să scapi de to-
xine. 

Mâncarea ar trebui să conțină ali-
mente care au câte puțin din toate cele
sașe gusturi< amar, dulce, sărat, acru, as-
tringent și picant. Astfel îți menții echi-
librul corpului și ai o satisfacție naturală
după ce ai mâncat. Condimentele cum
ar fi chimen, șofran, turmeric, te ajută
să-ți menții sănătatea minții și a corpului.
Nu mânca alimente foarte reci sau bău-
turi foarte fierbinți. Să nu uiți de plim-
bările scurte care să dureze între 10-15
minute și înceacră să renunți la alcool și
nicotine. La fiecare două săptămâni este
bine să faci o mic[ pauză de la alimentația
zilnică și să ții o zi de post. 

Denisa Terțan

Reguli pe care trebuie 
s[ le respec\i prim[vara

Medicii au ajuns la concluzia că unele medicamente de slăbit favorizează
apariția bolilor de inimă, creșterea tensiunii arteriale și a atacului de
cord. Din aceste cauze este important să consulți un medic înainte să îți
cumperi aceste medicamente, dar și să faci câte un consult medical regulat
pentru a te asigura că nu au apărut diverse complicații.

Pastilele de sl[bit, `ntre
indica\ii ;i efecte 

Pomelo, un fruct minune
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Bulinele au intrat în modă prin anul 1850, când dansul polonez
numit “polka” a fost extrem de popular. Imprimeul cu buline a
intrat în istorie sub denumirea de “polka dots” și a fost o sursă de
inspirație pentru mulți creatori, de la Coco Chanel, la Marc Jacobs
dar și pentru Yves Saint Laurent.

MOD~

Un alt trend în plină ascenden-
ță este cel “polka dots”. De câteva
sezoane bulinele în diferite di-
mensiuni s-au regăsit în multe co-
lecții. Un alt avantaj îl reprezintă
și faptul că se pot purta și de băr-
bați și de femei.

Bulinele au intrat în modă prin
anul 1850, când dansul polonez numit
polka” a fost extrem de popular. Im-
primeul cu buline a intrat în istorie sub
denumirea de “polka dots” și a fost o
sursă de inspirație pentru mulți crea-
tori, de la Coco Chanel, la Marc Jacobs
dar și pentru Yves Saint Laurent. Tra-
dițional reprezentate de costumele
dansatorilor de flamenco, bulinele au
reintrat pe scena modei în anii ’50-’60,
cunoscând un succes culminant. Prin-
turile jucăușe nu au fost adoptate doar
în creația vestimentară ci și în designul
de obiecte și chiar în artă. Nu putem
uita rochiile cu buline create de Caro-
lina Herrera care au făcut furori în anii
’80-’90 și au fost purtate de toate vede-
tele momentului atât în aparițiile lor
publice, cât și în filmele acelor ani.

Bulinele maxi ne amintesc de Twig-
gy, tunsorile pixie și de anii ’60, în timp
ce, cele mini, de Audrey Hepburn, Gra-
ce Kelly și eleganța timpului. Pentru
un mix superb între trecut și prezent,
polka dots în 3D, readuce in prim pla-
nul zilelor noastre, o pagină din istoria
modei.

Marc Jacobs a folosit la o prezentare
bulinele pentru toate obiectele vesti-
mentare, în toate culorile și texturile,
de la bumbac, stofă, mătase și până la
blană sau plastic. Designerul a jonglat
cu contrastul dintre acest imprimeu
amuzant pe care l-a folosit pentru ți-
nute cu o croială sobră, foarte strictă.
La polul opus, Stella McCartney a mi-
zat pe o senzualitate fermecătoare și a

folosit mătase transparentă cu buline
negre, bine evidențiate, pentru rochii
care flatează perfect formele feminine.
Alți creatori de modă preferă să pre-
zinte o singură ținută cu buline, întoc-
mai pentru a evidenția importanța
acestui stil. 

Calitățile bulinelor polka

Bulinele au capacitatea de a trans-
forma o ținută simplă în una sofistica-

tă. Creatorii de modă consideră buli-
nele o sursă de inspirație constantă,
deoarece este oarecum un stil vintage,
care se poate transpune foarte ușor în
era contemporană. Fie că alegi modele
mai discrete sau preferi modele mai
dramatice, bulinele te vor face garantat
să ar[ți minunat și modern. Calitatea
majoră a bulinelor polka este aceea că
pot fi atât imprimate în material, cât și
purtate în relief pentru a accentua de-
taliile ținutelor. Acestea se potrivesc

hainelor vintage, casual chic și chiar
rochiilor elegante, de orice textură și
culoare. De la bumbac la piele, bulinele
în relief sunt sarea și piperul garderobei
tale. 

Cum se poartă bulinele 
polka?

Ca și orice alt imprimeu bulinele
polka nu se pot accesoriza oricum și
se aleg în funcție de constituție. Fe-

meile cu forme pline trebuie să aleagă
dimensiuni mai mari ale punctelor. În
funcție de culoarea bulinelor și a fon-
dului ținutei, alege accesorii într-o sin-
gură culoare< eșarfa uni, o curea lată
în jurul taliei sau una subțire în jurul
bazinului. Bijuteriile trebuie să fie cât
mai discrete, întrucât bulinele încarcă
foarte mult look-ul. Nu te strădui să le
asortezi în funcție de nuanță, pentru
că ele vor fi oricum eclipsate de restul
ținutei. Bulinele polka sunt puse în va-
loare de pantofii cu toc înalt sau plat-
forme.

Polka dots pentru bărbați?

Deși este un imprimeu mai femi-
nin, din cauza formelor rotunde, nu
înseamnă că nu poate constitui atracția
unor ținute extrem de masculine. Că-
mășile cu acest model există de ani de
zile, ieșind mereu în evidență. Acest
imprimeu se regăsește pe o varietate
de piese vestimentare destinate bărba-
ților cum ar fi papioane, cravate, pan-
taloni lungi sau scurți, tricouri sau
chiar pălării și bretele. 

Când te decizi să-ți achiziționezi o
astfel de piesă vestimentară trebuie să
ai grijă la modul în care îți construiești
ținuta. Nu exagera cu bulinele, o sin-
gură piesă este de ajuns. Nu încărca ți-
nuta, păstreaz-o simplă, bulinele sunt
de ajuns, același lucru se aplică și în
cazul culorilor. Dacă ai tendința să
porți culori mai închise, o cravată pol-
ka dots albă cu buline roșii sau albastru
deschis va aduce o binevenită pată de
culoare în ținutele tale.

Indiferent că vrei să păstrezi un aer
retro adoptând modelul consacrat cu
alb și negru sau dacă vrei să ieși în evi-
dență cu buline colorate, acest stil va
rămâne mereu un reper de rafinament
care nu se va pierde cu trecerea anilor. 

D. Terțan

Dacă în articolul trecut am
tratat problema ținutelor pentru
femeile mai scunde, acum vom
trata problemele pe care le con-
fruntă femeile înalte. Nici a fi în-
altă nu este ușor, unele femei
caută haine prin care fie își as-
cund înălțimea, fie o evidenția-
ză.

Înainte de toate, trebuie să înțele-
gem că a fi înaltă înseamnă să ai cel
puțin 1,78 m, iar dacă ai această în-
ălțime ești candidata perfectă pentru
catwalk. În Italia de exemplu există o
vorbă, "altezza meta bellezza" ... cu
alte cuvinte, "Dacă ești înaltă, ești deja
la jumătatea drumului spre frumuse-
țe". 

Stilul vestimentar pe care ar trebui
să îl adopți este unul simplu, culori
puternice și croieli drepte sau modele
largi, lejere, care să te facă să pari mai
scundă.

Rochiile în culori tari, luminoase,

fustele cu volane în dreptul taliei sau
cu croiala în cloș, ajută la echilibrarea
formei corpului tău și te fac să arăți
mai feminină.

Sfaturi în materie 
de vestimentație

Dacă vrei să pari mai scundă, iată
câteva trucuri. Poartă haine cu linii
orizontale, astfel se va crea o iluzie în
ceea ce privește înălțimea ta. Acest
lucru se poate realiza prin folosirea
contrastelor de culori, poți combina
tonuri neutre cu nuanțe luminoase,
puternice. 

Rochiile care ți se par mult prea
scurte, le poți combina cu o pereche
de colanți groși sau cu blugi, iar pen-
tru a mai tăia din înălțime poți alege
o pereche de cizme fără toc. 

Poartă accesorii mari și genți su-
pradimensionate, astfel vei mai scăpa
de câțiva centrimentri. Când îți cauți
rochii, tricouri sau bluze alege mo-

dele cu imprimeuri vizibile, colorate
sau în relief. 

Alege sacouri și jachete structu-
rate, cu cusături complexe sau care
să creeze unghiuri dramatice, orice
articol prin care trunchiul este deli-
mitat de picioare.

Dacă ești foarte mândră de înăl-
țimea pe care o ai și cauți să o evi-
dențiezi prin ținute adecvate, cel mai
simplu este să alegi o pereche de pan-
tofi cu toc. Tocurile conferă un plus
de încredere oricărei femei, iar astfel
poți arăta lumii că ești mândră de
corpul tău. 

O altă piesă care te va pune în va-
loare este rochia lungă sau chiar o
fustă lungă până în podea. Alege ma-
teriale vaporoase și ușoare pentru un
aer romantic. 

Pantalonii scurți sau trei sferturi
mai taie din lungimea piciorului.
Combina\i cu pantofi care se prind
pe gleznă vor contura frumos picio-
rul. 

Denisa T.

Ce haine alegem dac[ suntem prea înalte?

Inspira\ie cu buline - "polka dots"
pentru b[rba\i ;i femei



10 Informa\ia de Duminic[/9 martie 2014

CULTUR~
Spectacolul are o fluen\[ impecabil[, o naturale\e admirabil[

;i reu;e;te s[ evite aproape orice fel de striden\[. Uimitor e faptul
c[ Mihalache a \inut s[ realizeze singur ;i scenografia, iar decorul
extrem de aglomerat al primei p[r\i reu;e;te s[ lase totu;i o impresie
de echilibru cromatic ;i spa\ial, evit]nd tenta\ia de b]lci.

“Take, Ianke ;i Cad]r” picteaz[
comedia uman[ `n culori vii

Regizorul Andrei Mihalache s-
a dedicat `n ultimii ani unei serii
de spectacole dedicate dramatur-
giei rom]ne;ti interbelice. “Take,
Ianke ;i Cad]r”, care  a avut pre-
miera duminica trecut[, pare
punctul ei culminant ;i un proiect
de suflet pentru excelentul om de
teatru.

Eliberat de obliga\iile manageriale,
Mihalache s-a putut ocupa cu mare
grij[ de montarea acestei savuroase co-
medii a anilor ‘30, scris[ de Victor Ion
Popa ;i extrem de actual[ ;i `n zilele
noastre. Un text at]t de bine construit
;i condimentat cu umor ;i ̀ n\elepciune
h]tr[, ̀ nc]t e nevoie de foarte mult ca-
botinaj, actoricesc sau regizoral, pentru
a-l face s[ cad[ `n fa\a publicului.

Din fericire, nu e cazul cu specta-
colul Teatrului de Nord, ;i meritul este
`n primul r]nd al regizorului. Specta-
colul are o fluen\[ impecabil[, o natu-
rale\e admirabil[ ;i reu;e;te s[ evite
aproape orice fel de striden\[. Uimitor
e faptul c[ Mihalache a \inut s[ realizeze
singur ;i scenografia, iar decorul ex-
trem de aglomerat al primei p[r\i
reu;e;te s[ lase totu;i o impresie de
echilibru cromatic ;i spa\ial, evit]nd
tenta\ia de b]lci, `n timp ce p[streaz[
totu;i particularit[\ile fiec[ruia dintre
cei trei negustori care se au ca fra\ii...
p]n[ la un punct. La fel de bine con-
struit, mai auster, dar sugestiv, este ;i
peisajul scenic al p[r\ii secunde. ~n
fond, asist[m la o demonstra\ie de
m[iestrie regizoral[, care integreaz[
exemplar toate componentele unui
spectacol f[r[ ca vreunul s[ sar[ ̀ n ochi
;i f[r[ ca regizorul `nsu;i s[ ias[ cu di-
nadinsul `n eviden\[, cum din p[cate

se `nt]mpl[ tot mai des `n teatrul con-
temporan, la noi ;i peste tot.

Trei oameni de omenie

Trei prieteni de-o via\[ - rom]nul
Take, cre;tin desigur, evreul Ianke,
evreu desigur, ;i turcul Cad]r, musul-
man desigur - tr[iesc `n pace ;i armo-
nie, cu ironii amicale, desigur, ;i ;i-au
a;ezat pr[v[liile una l]ng[ alta. Take
vinde mai mult haine, Cad]r vinde mai
mult zaharicale - turc, deh! - ;i Ianke
vinde de toate - evreu, deh. Toate bune

;i frumoase... deocamdat[. P]n[ c]nd
fata lui Ianke ;i b[iatul lui Take anun\[
brusc c[ s-ar lua... ;i atunci, la fel de
brusc, diferen\ele etnico-religioase
`ncep s[ conteze, ca ;i presiunea social[.
Noroc cu turcul, jongler abil printre ca-
noane, capabil de autoironie, care
g[se;te o cale de navigat printre scru-
pulele celor doi amici ;i ale acelor “des-
tui care vor s[ pun[ la u;a iubirii z[vor”.

Piesa se cunoa;te, au jucat-o mul\i
;i bine, a r[mas antologic[ montarea
TNB cu Beligan, Moraru ;i Dinic[, dar
versiunea s[tm[rean[ de acum are ceva

`n plus.  Ceva ce se vede ̀ n chiar debutul
spectacolului, pe cortina l[sat[ peste
lumea celor trei oameni de omenie. Ci-
ne a v[zut, sau va vedea, ̀ n\elege. Chiar
;i r[utatea fundamentalist[ a “gurii lu-
mii” nu e ̀ mpins[ p]n[ la ultimele con-
secin\e. Fa\[ de montarea clujean[ de
acum c]\iva ani, nu asist[m la distru-
gerea pr[v[liilor, ci, prin trenule\ul de
la final, suntem asigura\i c[, dincolo de
toate, via\a merge ̀ nainte ;i “turc, ovrei,
cre;tin, totuna estem, bre!”, zice exas-
perat mucalitul Cad]r, cel care, cic[, a
cump[rat ;i trenul.

Debutul unui mic geniu comic

Pe Ionu\ Mateescu spectatorii fideli
ai scenei teatrale s[tm[rene `l cunosc
cu siguran\[. Al[turi de trupa Teatrului
Municipal Baia Mare, l-am admirat `n
“Minunata lume nebun[“, “Jocul de-a
vacan\a” sau “Dineu cu pro;ti”. La Satu
Mare a mai jucat `n “Fontana di Trevi”
;i “Paparazzi”. Plecat de la Baia Mare ̀ n
urma diferendelor cu directorul Clau-
diu Pintican, a fost angajat la Satu Mare,
iar Cad]r e rolul s[u de debut `n noua
postur[, ̀ n care Ionu\ ̀ ;i manifest[ din
plin, dar f[r[ ostenta\ie, geniul comic.
Fiecare apari\ie a lui are miez ;i ilumi-
neaz[ scena, mimica e savuroas[ f[r[ a
fi cabotin[, dialogurile cu Allah au un
haz aparte, ̀ l ajut[ ;i costumul de hoge
(nastratinesc!), e inima spectacolului.

Foarte bine duce Stelian Ro;ian ro-
lul ̀ nc[rcat ;i complex al lui Ianke, f[r[
pic de ;arj[, fin `n ironie ;i vehement
`n repro;uri, deloc exagerat. Radu Botar
portretizeaz[ un Take adus de spate,
“expirat”, care abia a;teapt[ s[ se rezolve
treaba, oricum o fi, ;i se d[ la nurii
Saftei (Adriana Vaida e delicioas[ `n
acest rol de cucoan[ odioas[, specie fe-
minin[ at]t de popularizat[ mai nou la
TV). Andrei Stan ;i Dorina Neme; sunt
doi iubi\i fermi ;i coeren\i, f[r[ isteri-
calele at]t de prezente `n alte mont[ri.
Vasile Blaga ;i Tibor Szekely sunt
apari\ii de efect comic, dar, `n timp ce
Tibor ;i-a mai temperat grimasele exa-
gerate din alte spectacole, Vasile conti-
nu[ s[ se joace pe sine ̀ nsu;i, indiferent
ce joac[. Tare-am vrea s[-l vedem scos
din zona de confort, `ntr-o dram[, de
exemplu.

E un spectacol frumos, reconfortant
;i plin de umanism. Un mare c];tig al
trupei sec\iei rom]ne a Teatrului.

De la revenirea sa la Satu Mare
dup[ turneul de aproape dou[ luni
`n Coreea de Sud - despre care noi
am scris la final de 2013 - dirijorul
:tefan Novak a demonstrat c[ ;i-a
`mprosp[tat pasiunea pentru me-
seria sa. A devenit mai curajos `n
alegerea repertoriului ;i mai exi-
gent cu orchestra al c[rei dirijor
permanent este.

Concertul din joia acestei s[pt[m]ni
este un exemplu gr[itor al acestei noi
atitudini. A programat o prim[ audi\ie
na\ional[ - dup[ cum spune Novak - a
muzicii baletului “Mama mea g]sca” de
Maurice Ravel, prezentat[ `n integrali-
tatea ei, ;i o pies[ dintre cele mai celebre
;i preten\ioase< Concertul nr. 5 pentru
pian, “Imperialul”, de Ludwig van Be-
ethoven. C]t a depins de orchestr[, lu-
crurile au mers relativ bine. Din p[cate,
Concertul a avut nevoie ;i de solist.

O muzic[ de poveste

“Mama mea g]sca” s-a n[scut ini\ial
ca o suit[ de mici piese pentru pian la
patru m]ini, scris[ de Ravel `n 1910 ;i

dedicat[ lui Mimi ;i Jean, copiii unor
prieteni de familie. A urmat, foarte re-
pede, varianta pentru pian solo, apoi o
suit[ orchestral[ ;i ̀ n fine, ̀ n 1912, com-
pozitorul a transformat materialul ̀ ntr-
un balet, ad[ug]ndu-i un preludiu ;i un
dans ini\ial (al titirezului) ;i leg]nd cele
cinci p[r\i ini\iale - “Pavana Frumoasei

din p[durea adormit[“, “Micul Dege\el”,
“Ur]\ica, ̀ mp[r[teasa pagodelor”, “Con-
versa\iile Frumoasei ;i Bestiei”, “Gr[dina
z]nelor” - prin scurte interludii. Un ma-
re maestru al orchestra\iei - s[ ne amin-
tim doar “Tablouri dintr-o expozi\ie”! -
Ravel a creat `n acest balet un univers
sonor impresionant, magic, o ̀ nc]ntare

pentru public ;i o mare provocare pen-
tru dirijor ;i orchestr[. Rar am v[zut
un public at]t de captivat ca `n timpul
acestei piese, iar maratonul de ritmuri
;i culori muzicale a fost parcurs cu bine
;i aplaudat dup[ cum merita. Dirijorul
ne-a m[rturisit c[ va mai aduce pe scena
Filarmonicii astfel de lucr[ri. E bine at]t
pentru muzicienii orchestrei, c]t ;i pen-
tru auditori.

“Imperial” aproximativ

Testament al lui Beethoven ̀ n genul
concertant, “Imperialul” este un monu-
ment care pune punct clasicismului ;i
deschide larg por\ile fanteziei romanti-
ce. Echilibrul ̀ ntre structura impecabil
construit[ (form[ de sonat[, parte lent[,
rondo) ;i fantezia ornamentelor este ire-
pro;abil aici, dar ;i extrem de delicat.
Tonul interpret[rii ̀ l d[, de obicei, chiar
intrarea triumfal[ a pianului, la `nce-
putul primei p[r\i. Dac[ e limpede ;i
`ncrez[toare, va fi un mare succes. Dac[
e tulbure, va fi o lupt[ continu[.

Georgiana Fodor, solista de joi,
p[rea foarte agitat[ `naintea presta\iei
sale. S-a dovedit c[ avea ;i motive. Am
asistat la o interpretare, s-o spunem ele-

gant, nesigur[. Adesea pianista a ̀ ncer-
cat s[ mascheze impreciziile prin exces
de pedal[ sau ruperi de ritm care tul-
burau acel echilibru despre care scriam
mai sus. A ie;it un “Imperial” aproxi-
mativ, mai aproape de spiritul improvi-
zatoric al lui Liszt dec]t de rigoarea ;i
claritatea lui Beethoven. Acompania-
mentul a suferit ;i el dezechilibre `ntre
compartimentele orchestrei, dar pro-
blema cea mare a fost totu;i solista. O
surpriz[ nepl[cut[, av]nd `n vedere c[
vorbim despre o laureat[ a concursului
“Dinu Lipatti” ;colit[ la Paris, printre
altele. Dar dup[ ce am avut ocazia, la
Satu Mare, s[ ascult[m interpret[ri de
o limpezime impecabil[ - Lev Vinocour
sau Shwan Al-Mufti, mai demult, ca s[
nu mai vorbim de Horia Mihail - nu ai
cum s[ nu remarci inconsisten\a celei
de joi sear[.

S[pt[m]na viitoare ne re`nt]lnim
cu seria “Bijuterii muzicale” conceput[
;i dirijat[ de Franz Lamprecht, iar ̀ n 20
martie sper[m ca Cvartetul op. 130 de
Beethoven - o lucrare revolu\ionar[ `n
istoria muzicii, scris[ spre apusul vie\ii
“Titanului” - s[ aib[ o interpretare bun[
`n m]inile Cvartetului Tiberius.

Vasile A.

Georgiana Fodor `n titanica ei `ncercare de a interpreta muzica Titanului

Surprize mai mult sau mai pu\in pl[cute `n concertul Filarmonicii

Take (Radu Botar), Cad]r (Ionu\ Mateescu) ;i Ianke (Stelian Ro;ian) `n viziunea lui Andrei Mihalache
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Datele puţin mai preocupante sunt că nivelul de absorbţie a un-

delor în cazul copiilor poate fi de zece ori mai mare decât în cazul
adulţilor, pentru că ţesutul cerebral şi măduva oaselor unui copil
au proprietăţi de conductibilitate electrică diferite de cele ale
adulţilor din cauza conţinutului ridicat de apă.

Meritul acestei invenţii îi este atribuit,
de cele mai multe ori, lui Sebastien Le-
normand, care a demonstrat principiul
paraşutei în 1783, cu toate că aceasta fu-
sese proiectată iniţial de Leonardo Da
Vinci (1452-1519), cu secole în urmă.

De asemenea, croatul Faust Vrancic,
care a construit un astfel de aparat ba-
zându-se pe desenele lui Da Vinci, a sărit
de pe un turn din Veneţia în 1617. 

Jean Pierre Blanchard (1753-1809),
de origine franceză, a fost probabil prima
persoană care a folosit paraşuta într-o si-
tuaţie de urgenţă. Blanchard este cel care
a confecţionat prima paraşută pliabilă,
făcută din mătase, având în vedere că pâ-
nă în acel moment paraşutele erau con-
fecţionate dintr-un cadru rigid.

La 22 octombrie 1797, Andrew Gar-
nerin a fost prima persoană care a sărit
cu o paraşută fără cadru rigid. Garnerin
a sărit din balon de la o înălţime de 2.400
de metri altitudine.

În 1887, căpitanul Thomas Baldwin
a inventat primul echipament pentru pa-
raşută, iar în 1890, Paul Letteman şi Kath-
chen Paulus au descoperit metoda de îm-
pachetare a paraşutei astfel încât aceasta
să poată fi purtată pe spate.

Grant Morton şi Albert Berry pretind
că ar fi fost primii paraşutişti care au sărit
din avion, în 1911. 

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

O afacere mai mult decât de
miliarde, legată de sectoarele în
plină creştere cum ar fi telefonia
sau tehnologia wireless în general
ține secretă informaţia privind
efectele acestora.

Nu se ştie însă la nivel de mase un
înspăimântător adevăr< expunerea la ra-
diaţii de microunde de mică frecvenţă
(Wi-Fi) este cauza demonstrată de daune
cerebrale ireversibile, cancer, malfor-
maţii, avorturi spontane, alteraţii de
creştere a oaselor. Iar populaţia cu cel
mai ridicat risc e reprezentată de copii şi
de femei.

OMS a evidenţiat aceste 
riscuri într-un document 
de 350 de pagini 

Efectele biologice nu doar periculoa-
se, ci letale, ale acestei tehnologii au fost
ţinute în secret pentru public pentru a
conserva giganticele profituri ale com-
paniilor şi pentru a hrăni buzunarele per-
sonajelor ca Bill Gates, Steve Jobs şi Carlo
De Benedetti.

Datele puţin mai preocupante sunt
că nivelul de absorbţie în cazul copiilor
poate fi de zece ori mai mare decât în ca-
zul adulţilor, pentru că ţesutul cerebral
şi măduva oaselor unui copil au proprie-
tăţi de conductibilitate electrică diferite
de cele ale adulţilor din cauza conţinutu-
lui ridicat de apă.

Expunerea permanentă la microun-
de de joasă frecvenţă  poate induce “stres”
cronic oxidativ şi nitrosativ şi poate dău-
na mitocondriilor celulare (mitocondrio-
patia). Acest “stres” poate cauza daune
ireversibile asupra ADN-ul mitocondrial
(acesta e de 10 ori mai sensibil la stres
oxidativ şi nitrosativ decât ADN-ul nu-
clear).

ADN-ul mitocondrial nu este repa-
rabil din cauza conţinutului scăzut de
proteine histonice, deci eventuale daune
(genetice sau de alt tip) se pot transmite
la toate generaţiile succesive prin linia
maternă.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii
(OMS) a evidenţiat aceste riscuri într-
un document de 350 de pagini cunoscute
ca şi “International Symposium Research

Agreement No. 05-609-04″ (“Efecte bio-
logice şi daune asupra sănătăţii provocate
de radiaţii de microunde – Efecte biolo-
gice, sănătatea şi mortalitatea în exces de
radiaţii artificiale de microunde date de
frecvenţe radio”). Secţiunea 28 tratează
în mod specific problemele legate de
funcţia reproductivă. Acest document a
fost clasat drept “Top Secret” şi conţin-
utul său ascuns de OMS şi de ICNIRP
(International Commission on non-Io-
nizing Radiation Protection).

Dintr-un articol al lui Barrie Trower
publicat de ediţia italiană a revistei Ne-
xus, se pot înţelege riscurile principale
pentru copiii expuşi la utilizarea celula-
relor sau a tehnologiei Wi-Fi. Iradiaţia
de microunde la joasă frecvenţă influ-
enţează procesele biologice şi dăunează

creşterii fătului. În plus, aceleaşi procese
biologice sunt implicate în< *Bariera he-
matoencefalică< se formează în 18 luni şi
protejează creierul de toxine. Se ştie că
se alterează> *Teaca de mielină< e nevoie
de 22 de ani pentru a se forma toate cele
122 de straturi din care e compusă. E res-
ponsabilă de toate procesele cerebrale,
organice şi musculare> *Creierul< e nevoie
de 20 de ani pentru ca acesta să se dez-
volte şi vă asigur că celularele nu îl ajută
în acest sens> *Sistemul imunitar< e ne-
voie de 18 ani ca acesta să se dezvolte.
Măduva oaselor şi densitatea lor sunt in-
fluenţate în mod important de microun-
de de joasă frecvenţă la fel ca şi globulele
albe ale sistemului imunitar> *Oasele< e
nevoie de 28 de ani pentru o dezvoltare
completă. Măduva oaselor produce ce-

lulele sângelui. În mod clar, cei care decid
pentru noi subevaluează o pandemie de
boli infantile până acum necunoscute
tuturor celor 40.000 de generaţii de civi-
lizaţie, care poate implica mai mult de
jumătate dintre mamele/copiii iradiaţi
în lume.

În legătură cu acest subiect şi cu pre-
viziunile multor oameni de ştiinţă, dacă
va continua în acest ritm difuzarea ne-
controlată a sistemelor Wi-Fi, până în
anul 2020, cancerul şi mutaţiile genetice
vor fi răspândite în toată lumea la nivel
pandemic. Multe ţări adoptă deja soluţii,
lansând legi care limitează pentru copii
folosirea celularelor şi eliminând din cla-
se dispozitivele wireless.

În 2002, 36.000 de medici şi oameni
de ştiinţă din toată lumea au semnat
“Apelul Freiburg“. După zece ani, Apelul
a fost relansat şi pune în gardă lumea în-
treagă în mod special împotriva utilizării
Wi-Fi şi radiaţiei asupra copiilor, ado-
lescenţilor şi femeilor însărcinate.

Cum s[ ne protej[m?

Cum să ne protejăm pe noi înşine şi
mai ales pe copiii noştri, de această ame-
ninţare letală invizibilă?

Cele zece sfaturi practice sunt< 1. Nu
lăsaţi copiii să folosească telefoanele ce-
lulare, decât în caz de urgenţă> 2. Folosiţi
mereu hands-free cu cablu (nu cele wi-
reless). Chiar şi folosirea difuzorului este
utilă> 3. În caz de acoperire redusă sau
lipsă completă a semnalului, nu efectuaţi
convorbiri. În aceste cazuri e necesară
mai multă putere radiantă, cu efecte ma-
jore> 4. Folosiţi celularul cât mai puţin în
mişcare, ca de exemplu în tren sau în
maşină> 5. Nu ţineţi celularul lipit de ure-
che sau în apropierea capului în timp ce
sunaţi pe cineva, când radiaţiile sunt mai
puternice> 6. Nu ţineţi telefonul în buzu-
narul pantalonilor, în buzunarul cămăşii
sau al gecii pe care o purtaţi> 7. Schimba\i
des urechea în timpul convorbirii şi, mai
ales, reduceţi durata convorbirilor> 8. Fo-
losiţi cât mai des, când e posibil, linia
fixă, nu wireless, sau instrumente de in-
stant messaging ca şi Skype sau similare>
9. Nu dormiţi cu telefonul lângă cap, de
exemplu pentru a-l folosi pe post de alar-
mă> 10. Alegeţi mereu modele care au o
valoare SAR redusă (grad de absorbţie
specific al radiaţiilor).

Este indicat ca cei mici s[ nu foloseasc[ tablete sau telefoane mobile
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Cercetători japonezi lucrează la
un mini-calculator portabil pe ure-
che, ce poate fi controlat prin mi-
mica feţei. 

Aparatul fără fir cântărește 17 g, dis-
pune de o capacitate bluetooth, este echipat
cu GPS, busolă, captatori, baterie, baro-
metru, microfon și difuzor, relatează sâm-
bătă AFP.

Designul calculatorului 
va sugera aranjamente 
florale japoneze, ikebana

Tehnologia la purtător constituie o di-
recţie principală de dezvoltare a electro-
nicii, potrivit experţilor, și acest mini-cal-
culator de purtat la ureche ar fi o nouă
evoluţie.

Numit deocamdată "PC portabil la
ureche" aparatul are un mini-cip electronic
și capacităţi de stocare, permiţând celui
care îl poartă să utilizeze softuri, a declarat
AFP șeful proiectului, Kazuhiro Taniguchi,
de la Universitatea din Hiroshima.

Designul calculatorului va sugera
aranjamente florale japoneze, ikebana. "Ne
gândim ca lumea să le poarte la ureche ca

pe cercei", a adăugat Taniguchi în cadrul
prezentării unui prototip. Creatorii apa-
ratului speră să îl pună în vânzare în de-
cembrie 2015.

Mini-calculatorul va putea fi conectat
la diferite aparate electronice mobile,
permiţând utilizatorului să folosească sof-
turi și aplicaţii accesibile prin gesturi ale
feţei, cum ar fi ridicarea sprâncenei, ples-
căitul limbii, mișcarea nasului sau strânsul
din dinţi. Captatorii din mini-calculator
vor permite recunoașterea acestor mișcări
din interiorul urechii.

Pentru că aparatul va fi folosit fără
mâini, va putea servi ca "a treia mână" pen-
tru personalul care lucrează în sănătate,
călători, motocicliști, astronauţi și persoa-
ne cu dizabilităţi, a spus inginerul japonez.
"Imaginaţi-vă că urcaţi pe munte, vă uitaţi
la cer și fixaţi o stea. Sistemul vă va spune
despre ce stea este vorba", a explicat Tani-

guchi. "Ştie la ce altitudine vă aflaţi, în ce
direcţie priviţi și din ce unghi, așa încât vă
va putea spune< Acum vă uitaţi la steaua
Sirius", a adăugat el.

Aparatul îi poate ajuta pe oameni să
își supravegheze rudele și prietenii în vâr-
stă, funcţiune deosebit de utilă în Japonia,
unde există o mare proporţie de bătrâni.
Mini-calculatorul, care va fi pus la urechea
persoanei în vârstă, i-ar măsura tempera-
tura, ritmul cardiac, alimentaţia și diferiţi
parametri medicali și va putea anunţa ru-
dele sau apropiaţii dacă intervine o stare
de slăbiciune sau o boală.

Accelerometrul cu care este dotat apa-
ratul de ureche ar permite detectarea ime-
diată a unei căderi și informa apropiaţii
persoanei în vârstă sau serviciile medicale
prin intermediul legăturii cu un smartpho-
ne, încheie AFP.  (Agenţia Naţională de
Presă AGERPRES)

Cei mai mulţi oameni se tem de moar-
te, cred în ea pentru că au fost învăţaţi că
vor muri. Conform unei noi teorii însă,
specialiştii sugerează că moartea nu este
un eveniment final. Dr. Robert Lanza, di-
rector ştiinţific la "Advanced Cell techno-
logy” şi profesor la Facultatea de Medicină
din cadrul Wake Forest University, a oferit
noua abordare a fenomenelor care se pro-
duc în momentul morţii, din perspectiva
fizicii cuantice. Pentru a explica acest con-
cept, specialistul a oferit exemplul univer-
surilor multiple, aprofundat de biocen-
trism, o nouă teorie ştiinţifică. Există un
număr infinit de universuri, conform teo-
riei, şi orice s-ar putea întâmpla se petrece
într-unul sau altul. „Moartea nu există în
aceste scenarii, la modul real. Toate uni-
versurile posibile există simultan, indife-
rent de ce se întâmplă într-unul din ele.
Deşi corpurile sunt destinate să se auto-
distrugă, sentimentul de a fi în viaţă,
conştientizarea lui «cine sunt eu?» nu este
nimic mai mult decât o sursă de energie
de 20 de waţi care funcţionează în creier.
Dar această energie nu dispare la moarte”,
a explicat Robert Lanza. 

Una dintre axiomele ştiinţifice este
aceea că energia nu moare niciodată, nu
poate fi creată sau distrusă. Întrebarea la
care cercetătorul a elaborat un răspuns în
studiul său asupra morţii este dacă această
energie transcende dintr-o lume în alta.
Indiferent de alegerile făcute de cel care
observă o acţiune, cel care o efectuează va
experimenta efectele acesteia, a explicat
cercetătorul.  „Dacă cei 20 de waţi de ener-
gie ar proiecta un rezultat sau altul pe un
ecran, aceeaşi «baterie» ar fi responsabilă
pentru proiecţie, indiferent dacă fascicu-
lele ar ajunge pe un ecran sau pe mai mul-
te”, a scris cercetătorul pe site-ul s[u, ro-
berlanza.com. Într-o lume lipsită de spaţiu
şi timp, moartea nu există. Chiar Einstein
spunea către sfârşitul vieţii< „Prietenul
meu a plecat din această lume ciudată cu
puţin înaintea mea. Aceasta nu înseamnă
nimic. Oamenii ca noi ştiu că distincţia
dintre trecut, prezent şi viitor este doar o
iluzie care persistă cu încăpăţânare”. Ne-
murirea nu înseamnă existenţă perpetuă
într-un timp nesfârşit, ci locuieşte, mai
degrabă, în afara timpului cu totul, a ex-
plicat Lanza. 

Cine a inventat 
para;uta?

Moartea nu exist[

Tehnologia wireless
este letal[ pentru copii

Mini-calculator portabil la ureche
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Aceste spa\ii publice, dedicate
documentelor tip[rite ;i ̀ n format
digital, dovedesc c[ ;i cele mai
lini;tite cl[diri pot face, tare ;i
r[spicat, o declara\ie de design.
G[zduite `n structuri arhitectu-
rale ambi\ioase, bibliotecile sunt
locuri care celebreaz[ realiz[rile
umanit[\ii prin intermediul unor
spa\ii impresionante. At]t scrii-
torul, c]t ;i arhitectul se str[du-
iesc s[ creeze opere care vor trece
testul timpului.

~n era digital[ de azi, ne putem
`ntreba dac[ bibliotecile mai sunt rele-
vante. Dar construc\iile recente de-
monstreaz[ c[ r[spunsul dat de savan\i
;i arhitec\i este afirmativ. Bibliotecile
evolueaz[ de la stabilimente axate pe
c[r\i ;i documente tip[rite, la ni;te
spa\ii publice dinamice care cuprind
toate formele media ;i promoveaz[ im-
plicarea comunit[\ii, r[m]n]nd unele
dintre cele mai apreciate institu\ii cul-
turale din lume. Iat[ c]teva exemple.

Biblioteca Facult[\ii de Drept
din Zürich

Cei familiariza\i cu opera arhitec-

tului spaniol Santiago Calatrava vor
recunoa;te curbele elegante ;i interioa-
rele dramatice din aceast[ cl[dire a
Universit[\ii din Zürich. Mesele ;i raf-
turile de c[r\i din atrium `\i iau ochii,
f[c]nd studiul poate mai dificil dac[
te la;i furat de priveli;te. Dar biblioteca
are ;i zone mai retrase, iar turi;tii care
doresc s[ viziteze cl[direa ;i s[ o ad-
mire pot lua unul dintre ascensoarele
din sticl[ pentru a ajunge la ultimul
etaj.

Biblioteca Public[ Central[
din Seattle

Opt sec\iuni orizontale, fiecare cu
propria ei func\ie, alc[tuiesc spa\iul Bi-
bliotecii Publice din ora;ul american,
inaugurat[ `n 2004. Sec\iunea cea mai
ampl[ este “Spirala de c[r\i”, `nalt[ de
patru etaje dar traversat[ de podele
u;or ̀ nclinate ̀ n a;a fel ̀ nc]t po\i urca
p]n[ la ultimul etaj f[r[ s[ folose;ti
sc[rile sau ascensoarele. Alte sec\iuni
includ un auditorium, spa\iul dedicat
copiilor ;i un centru tehnologic. Cu
toate c[ este o bibliotec[, oamenii se
pot opri la o cafea, pot admira operele
de art[ expuse sau pot accesa internetul
de la computerele puse la dispozi\ie.

Biblioteca Palatului Na\ional
Mafra din Mafra, Portugalia

Această construc\ie este cea mai
lungă bibliotecă monastică în stil Ro-
coco din lume, măsurând 88 de metri.
Clădirea găzduie;te ;i o colonie de li-
lieci care, pe timp de noapte, se hrănesc
cu insectele ce ar putea ataca filele
căr\ilor.

Biblioteca M[n[stirii 
din Admont, Austria 

O adevărată capodoperă, cei care
au vizitat-o mărturisesc că „atunci
când intri în această clădire inundată
în lumină, ai un moment de revela\ie“.
Nu există birouri de lucru, fiindcă în-
căperile bibliotecii construită în 1776
nu au fost gândite pentru studiu, ci
pentru a-i impresiona pe vizitatori.

Biblioteca Public[ 
din Stuttgart, Germania

Imaginat[ ca un Pantheon rectili-
niu contemporan, cl[direa bibliotecii
din Stuttgart are forma unui cub care
atrage lumina prin acoperi;ul trans-
parent. Fa\ada din ciment este punctat[
de un grilaj alc[tuit din forme de sticl[
care ofer[ un joc de lumini colorate

noaptea, de unde ;i compara\ia cu un
cub Rubik. Spa\iul alocat vizitatorilor
;i rafturile cu c[r\i sunt localizate pe
cele patru laturi ale cl[dirii, iar scara
`n spiral[ din mijloc ofer[ o form[ de
horn interiorului. Toate finisajele sunt
simple, suprafe\ele albe luminoase ofe-
rind ocazia unui amestec perfect `ntre
lumina natural[ ;i cea artificial[.

Biblioteca Veche a Colegiului
Trinity din Dublin

De\in]nd cea mai vast[ colec\ie de
c[r\i din Irlanda, biblioteca Colegiului
Trinity s-a dezvoltat continuu de la
`nfiin\area institu\iei de ̀ nv[\[m]nt ̀ n
1592. La `nceputul secolului al XVIII-
lea, arhitectul irlandez Thomas Burgh
i-a dat o nou[ `nf[\i;are. Denumit[
acum Biblioteca veche, structura
r[m]ne una dintre destina\iile turistice
preferate din Irlanda, at]t prin inte-
rioarele grandioase, c]t ;i prin operele
valoroase aflate pe rafturi. 

Biblioteca M[n[stirii 
Sf. Florian din Sankt Florian,
Austria

~ncep]nd cu anul 819, mai multe
m[n[stiri s-au aflat pe aceste locuri,

dar cl[direa actual[, o capodoper[ a
arhitecturii baroce, a fost finalizat[ `n
secolul al XVIII-lea. At]t bazilica, c]t
;i galeria de art[ sunt destina\ii turistice
celebre, dar biblioteca m[n[stirii este,
poate, cea mai `n[l\[toare. Interiorul
este o capodoper[ a artei baroce cu raf-
turi etajate sculptate `n lemn ;i balus-
trade cu detalii poleite. Fresca de pe
tavan, opera artistului Bartolomeo Al-
tomonte, a fost finalizat[ ̀ n 1747 ;i pre-
zint[ personaje alegorice care privesc
`nc[perea dintre nori.

Clementinum – Biblioteca
Na\ional[ din Praga

Printre cl[dirile istorice care g[zdu-
iesc Biblioteca Na\ional[ a Republicii
Cehe se num[r[ ;i una care dateaz[
din secolul al XI-lea. ~n prezent, cele
mai vizitate structuri sunt cele con-
struite `n secolul al XVIII-lea,
incluz]nd un turn astronomic ̀ nalt de
68 de metri, folosit ca observator p]n[
`n anii 1930. 

~nc[perile au tavanele pictate cu
fresce minu\ioase ;i coloane spiralate
din lemn cu capiteluri poleite cu aur,
iar globurile p[m]nte;ti enorme amin-
tesc de dorin\a de cunoa;tere a fo;tilor
proprietari.

Bibliotecile – spa\ii de studiu 
;i obiective turistice

Biblioteca Na\ional[ Praga Biblioteca Public[ Seattle Admont - Austria

Sankt Florian - Austria Colegiul Trinity - Dublin
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